Helsingør 12.marts 2013

Referat af 2. styregruppemøde om Nationalpark i Nordsjælland.
Mødet fandt sted mandag den 4.marts kl.14.00 – 16.30 i
Udvalgsværelse – indgang B, Syrevej 2, 3300 Frederiksværk.
Endelig dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af 24.jan. 2013 (med NST bemærkninger
fremhævet) og vedhæftet denne mail.
3. punkt 9 rykkes op – øvrige punkter udsættes til efter visionsseminariet
Forslag fra Teknikergruppen om, at der afholdes en 3 timers workshop
med arbejdstitlen” visionsseminar for styregruppe, hvor vi skal have indhold i en
nationalpark i Nordsjælland på en fælles dagsorden. Dette bør gøres før vi kan begynde

fredag
eftermiddag i marts, april. Mulige datoer (15.marts, 12.april og 19.april).
Teknikergruppen vil deltage for at blive bedre klædt på i forhold til de
politiske visioner.

på ”køkkenbordsmøder”. Vi mangler den fælles vision/forståelse af NP”

en

Evt.

Ad1) dagsorden ændret se ovenfor
Ad2) referat godkendt med tidligere fremsendte bemærkninger fra NST.
Referatet lægges i den godkendte form ud på hjemmesiden. Derudover
havde NST følgende bemærkninger til processen, som blev taget til
efterretning:
a. NST deltager fremover i styregruppens møder som observatør,
idet dette er bedre i overensstemmelse med NST´s rolle i
processen, som er at vejlede og oplyse ift. den gældende
lovgivning om nationalparker og ift. ministerens og
forligskredsens rolle
b. Når en nationalpark først er oprettet, vil en ændring af
afgrænsningen som udgangspunkt skulle ske ved en ændring af
selve bekendtgørelsen for nationalparken
c. Idet der henvises til ministerens brev til borgmestrene, bør der i
hele processen ske ”en afbalanceret og tæt inddragelse af alle

relevante interessenter”, og resultatet af denne inddragelse
dokumenteres.
d. Betegnelsen ”garantibrev” adskiller sig fra indholdet i ”brev om
vilkår og kriterier for Nationalpark Thy” og også fra lovgivningen
om nationalparker. NST opfordrede derfor til, at styregruppen
overvejer at kalde det fx ”papir om vilkår og kriterier for
Nationalpark Kongernes Nordsjælland” eller lignende, fordi
papiret skal præcisere de forhold, som man lokalt har lagt særlig
vægt på i forslag til nationalpark. Et af de forhold kan være
frivillighed for lodsejere ift. at indgå i kommunernes forslag til
nationalpark.

Ad3) Alle var enige om at den skitserede tidsplan var for stram. Det blev
derfor diskuteret indhold og proces for en kommende nationalpark. Der var
enighed om, at en god proces ville være at afholde et visionsseminar med
en ekstern proceskonsulent. Formålet er at skabe en enig forståelse for
værdierne herunder naturindhold i det fremtidige arbejde med at forsøge at
skabe en nationalpark, Nordsjælland. Lodsejergruppen understrede at de
gerne vil være med til at diskutere indhold, men ikke selve afgrænsningen.
Det blev understreget, at en nationalpark uden sammenhæng ikke kunne
forventes at blive til noget.
På visionsseminariet skulle muligheder (værdier, støttemuligheder og meget
mere) ved at være med i nationalparken klarlægges.
Forinden seminariet afholdes skal den eksterne konsulent havde haft
separate kontakter med Landbruget og dets organisationer, NST, de grønne
organisationer og kommunerne.
Styregruppen besluttede, at deltagere i seminaret er styregruppen +
teknikergruppen sammen med konsulenten. NST opfordrede styregruppen
til at overveje også at invitere repræsentanter fra de grønne organisationer
ud fra førnævnte hensyn til ”en afbalanceret og tæt inddragelse af alle
relevante interessenter”. Styregruppen vurderede, at de grønne
organisationers synspunkter inddrages via konsulentens forudgående
kontakter. Det blev i forlængelse af mødet aftalt, at NST deltager i
seminaret ved NST Nordsjælland.
Helsingør står for at finde konsulent og dato for seminariet. Gode ideer til
navne modtages gerne.

Teknikergruppen efterlyste en landbrugskyndig konsulent fra NOLA, men
det blev oplyst at den ikke var ressourcer til dette arbejde.

Ad Evt. NST oplyste, at Rigsrevisionen – som led i en international
fællesevaluering af nationalparker – har indledt en undersøgelse af de
eksisterende og evt. kommende danske nationalparker, med fokus på
naturbeskyttelses- og biodiversitets indhold i nationalparkerne.

Med venlig hilsen
PVA af de 5 borgmestre
Johannes Hecht- Nielsen

