
 

 
 
 
Nationalparkrådet i Nationalpark Kongernes Nordsjælland – etablering og kommissorium 
 
Oprettelse  
Nationalparkfondens bestyrelse skal oprette et nationalparkråd jf. Lov om Nationalparker, § 16.  
 
Rådets funktionsperiode følger bestyrelsens.  
 
Opgaver  
Rådet skal behandle spørgsmål stillet af bestyrelsen, som er af større betydning eller er principielle.  
 
Formålet med nationalparkrådet jf. Lov om Nationalparker, § 16, er: 

1) at sikre en bred lokal indflydelse og forankring af nationalparken  
2) at rådgive bestyrelsen i sager af større betydning og om principielle spørgsmål 

 
Dertil kan rådets medlemmer i mindre omfang fungere som faglig sparring for sekretariatet i fagudvalg 
samt i tværgående udvalg på konkrete projekter. 
 
Rådet har ikke beslutningskompetence på nationalparkens vegne.  
 
Rådet kan ikke udtale sig på nationalparkens vegne. 
 
Sammensætning  
Bestyrelsen beslutter rådets sammensætning og proces for udvælgelse jf. Lov om Nationalparker, § 16. 
Bestyrelsen har for 2022-2026 besluttet følgende: 
 
Rådet består af 12-18 medlemmer og princippet for sammensætningen er: 

A. op til 10 pladser besættes ud fra indstilling af kandidater fra foreningslivet, lokalbefolkningen, 
lokale myndigheder og interesseorganisationer indenfor:  

a. emneområdet ”natur”  
b. emneområdet ”geologi & landskab”  
c. emneområdet ”kulturhistorie”  
d. emneområdet ”friluftsliv”  
e. emneområdet ”lokalsamfund & private lodsejere/erhverv”  

B. op til 8 pladser besættes ved direkte tildeling af Nationalparkbestyrelsen med henblik på at sikre 
særlige kompetencer eller lokal forankring.  

 
Møder 
Nationalparkrådet fungerer i møder. Antallet af møder er 2-3 pr. år.  
 
Rådet sekretariatsbetjenes af nationalparkens sekretariat. Nationalparkens bestyrelsesformand eller 
næstformand kan deltage som observatør i rådets møder, hvis rådet ønsker det.  
 
Rådets medlemmer kan stille sig til rådighed for sekretariatet med faglig sparring ved at deltage i et af fem 
fagudvalg (natur, kulturhistorie, geologi & landskab, friluftsliv, lokalsamfund & private lodsejere/erhverv). I 
fagudvalgene drøftes projektudvikling, formidling og forskning. Antallet af fagudvalgsmøder er 1-2 pr. år.  
 
Rådets medlemmer kan også bidrage i tværgående rådgivende udvalg fx partnerskabsudvalget. Antallet af 
møder i tværgående udvalg er 2-5 om året. 



 
 
Forretningsorden  
Nationalparkrådet skriver rådets forretningsorden til godkendelse i bestyrelsen.  
 
Formand, næstformand  
Nationalparkrådet vælger ved sit første eller andet møde en formand og en stedfortrædende  
næstformand.  
 
Indstilling af medlemmer til nationalparkfondens bestyrelse 
Rådet har to pladser i nationalparkens bestyrelse. Disse kan ikke komme fra de organisationer, der i 
forvejen er repræsenteret i bestyrelsen.  
 
Miljøministeren udpeger rådets to medlemmer af bestyrelsen på baggrund af rådets indstilling af 1 mand 
og 1 kvinde til hver af de to pladser. For at sikre smidigt samarbejde mellem råd og bestyrelse anbefaler 
bestyrelsen, at rådets formand og næstformand er blandt de 4 rådsmedlemmer som rådet indstiller til 
Miljøministeren til rådets to pladser i bestyrelsen.  
 
 
Godkendt af bestyrelsen d. 21. juni 2022.  
 
 
 


