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BESØGSGUIDE
 

Ejendommen........................................................................................................
...

  medbring kaffekurv�

  oversigtskort over de statslige områder og undersøgelses områder �

  kort over ejendommen med naturværdier osv.�

Den nye Nationalpark - Visionen 
En ny start på en ny baggrund.
Nationalparken er et fælles projekt, hvor de forskellige parter har plads i bestyrelsen, der 
skal udarbejde plan for nationalparken.

Borgmestre i de 5 kommuner arbejder sammen med landbruget/lodsejerne om at gøre 
det muligt at etablere en nationalpark. 
Nationalparken bliver et fælles projekt, der sætter Nordsjælland på landkortet og skaber 
sammenhæng med særlig fokus på natur, landskab, kultur og friluftsliv.

Nationalparken har udgangspunkt i de statsejede arealer Arresø/Tisvilde Hegn, 
Gribskov/Esrum sø og Store Dyrehave og skovene vest for Helsingør. 
Arealer, der ligger mellem disse områder og har betydning for natur, kultur eller  
landskab, kan skabe sammenhæng i nationalparken.

Det er naturligvis frivilligt om man vil være en del af nationalparken  og frivilligt om man 
vil indgå aftaler med Nationalparkbestyrelsen.

Zonering
Natur for naturens skyld�

Kulturhistorie - Kirke og kongemagten�

Landskab - smukke udsigter og forskelligeartede oplevelser�

Hvem
Det er borgmesteren, der gerne vil invitere dig med i projektet

Hvorfor 
Ejendommen ............................................................................. er særligt udvalgt 
fordi

skaber sammenhæng mellem områderne ......................... og .............................�

Har særlig betydning for:

natur.................................................................................................................�
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kultur................................................................................................................�

landskab...........................................................................................................�

friluftsliv............................................................................................................�

Hvad
betyder det for dig?
- mulighed for at være med til at bestemme, hvad der skal ske i nationalparken 
- mulighed for at indgå frivillige aftaler om f.eks. naturvenlig landbrugsdrift
- mulighed for at markedsføre ejendom og produkter med "nationalpark"
- deltagelse er frivillig

Hvornår
Vi er startet på køkkenbordsmøder i foråret 2014 og forventer at have tilkendegivelser, 
som kan danne grundlag for at arbejde videre med afgrænsningen i løbet af 2014.

Der skal udarbejdes nyt forslag til nationalpark, der sendes til ministeren

Økonomi
Når der bliver vedtaget en nationalpark i Nordsjælland, vil der blive sat penge af på 
finansloven til nationalparken.
Nationalparkbestyrelsen har mulighed for at skaffe midler til drift og udvikling via 
tilskudsordninger, lokal medfinanciering, partnerskaber og sponsorater
Disse midler og midler som den enkelte lodsejer i parken søger hjem via 
tilskudsordninger kan f.eks målrettes natur- og miljøvenlig landbrugsdrift. Naturpleje og  
genopretning, formidling, besøgscentre mm. kan drives og udvikles herfra.
 
Tilbagemelding 
Du er velkommen til at kontakte ..............................................................

Når vi har talt med flere/ har mere overblik, vil vi gerne have vende tilbage og høre dine 
overvejelser om projektet.

Spørgsmål:
Er der særlige forhold på ejendommen, man 
skal være opmærksom på, i forhold til at 
indgå i nationalparken?
Ideer til , hvad der kunne ske af tiltag/ drift 
på ejendommen?

Natur�

kultur�

rekreativt (tilgængelighed - sti)�

Er der dele af ejendommen du gerne vil 
have med/ ikke vil have med i 
nationalparken?
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Er der generelle forudsætninger for at du vil 
deltage i nationalpark projektet?

Har du ønsker/ krav til processen ?

Er der udfordringer du kan se, som kan 
være et problem i forhold til deltagelse i 
forhold til at være en del af nationalparken?
Er der andre, som kunne være 
interesserede i at være en del af 
nationalparken, som vi kan tale med?
Er der andre du kan tale med/ vi kan tale 
med for at tage en beslutning?

Afslutning-opsamling
Hvad synes du om dette køkkenbordmøde - 
og er du tilfreds med inddragelsen?

Har du yderligere bemærkninger eller noget 
du vil spørge om?

Er det i orden, vi henvender os igen og er 
der 
mobilnr.:
mailadresse:

Kommentar til brug for det videre arbejde
Om deltagelse i Nationalparken

Om øvrige forhold , som lodsejer ønsker 
afklaret i forhold til Nationalparken

Om andre forhold f.eks. landbrug, 
snerydning, andet?


