
 
Nationalpark Kongernes Nordsjælland   14. april 2008 
i sin indledende fase 
      
Borgmestre fra de 5 kommuner Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød er i dag 
blevet enige om en proces for det kommende arbejde med oprettelse af Nationalpark Kongernes 
Nordsjælland. 
 
Miljøminister Troels Lund Poulsen har meldt ud, at Nationalpark Kongernes Nordsjælland skal 
starte op i efteråret 2009, men allerede inden udgangen af 2008 skal en afgrænsning af 
nationalparken fastlægges. 
 
Nationalparken går nu ind i sin indledende fase – vi glæder os rigtig meget til at skabe de 
rammer, der skal til for at nationalparken på sigt kan blive en succes. Det bliver en spændende tid 
og vi håber på et godt fremtidigt samarbejde med  borgerne, landbruget og grønne organisationer 
og interessegrupper. siger borgmestrene samstemmende. 
  
Frem til sommerferien foregår der drøftelse mellem Gribskov Kommune og Nordsjællands 
Landboforening om principper for etapeopdeling af nationalparken. I Hillerød Kommune skal et 
pilotprojekt vise, hvilken betydning en nationalpark kan få for et konkret landbrug ved Arresø. 
Yderligere vil der blive arbejdet med en grøn alliance mellem landbruget, Hillerød Kommune, 
Skov- og Naturstyrelsen og enkelte lodsejere.  
 
Den proces, der er sat i gang, indebærer flere større møder. Alle grønne råd og dialogfora i 
kommunerne inviteres til et stormøde inden sommerferien. Et borgermøde holdes i august, her kan 
alle interesserede få en snak om nationalpark med deres respektive kommuner. I løbet af efteråret 
skal det endelige forslag til etapeopdeling for Nationalpark Kongernes Nordsjælland politisk 
behandles i de enkelte kommuner, inden det kan sendes ind til Miljøministeren. 
 
Ministeren lægger stor vægt på, at nationalparken bliver lokalt forankret. Kommunerne og Skov- 
og Naturstyrelsen er centrale i realisering af nationalparken, men det er også vigtigt at 
organisationerne og alle andre interesserede får mulighed for at komme med deres synspunkter. 
Det kan bl.a. ske på mødet i juni med organisationerne og til borgermødet i august. 
 
Nationalpark Kongernes Nordsjælland er én ud af flere andre i Danmark. Den første nationalpark, 
Thy er nu en realitet og i løbet af de kommende år skabes 4 nye nationalparker. Ud over 
Kongernes Nordsjælland er det Mols Bjerge, Vadehavet og Skjern Å. 
 
Fredensborg Kommune. Kontaktperson: Birgitte Aarup Sørensen, 7256 2394 
Gribskov Kommune. Kontaktperson: Inger T. Fogh, 7249 6765 
Halsnæs Kommune. Kontaktperson: Jesper Lohse Jørgensen, 4778 4000   
Helsingør Kommune. Kontaktperson: Ole Christiansen, 4928 2234 
Hillerød Kommune. Kontaktperson: Mads Lindberg Christiansen, 7232 2180  
Skov- og Naturstyrelsen. Kontaktperson: Jens Bjerregaard Christensen, 4846 5600 

 


