Nordsjælland den 12. december 2014

Miljøminister Kirsten Brosbøl

Kære Kirsten Brosbøl
Det er med stor glæde, at den samlede styregruppe i dag kan overrække forslag til en sammenhængende
nationalpark Kongernes Nordsjælland.
Projektet med en nationalpark i Nordsjælland har været under vejs siden et pilotprojekt blev sat i gang i
2004. Ved mødet i forligskredsen bag Nationalparkloven i december 2012 gav den daværende miljøminister
grønt lys til at starte en fornyet proces hen imod etablering af en nationalpark i Nordsjælland. Det er den
proces, der nu når en vigtig milepæl med afleveringen af forslaget til Nationalpark Kongernes Nordsjælland.
Det har været magtpåliggende for styregruppen, at processen byggede på dialog og reel frivillighed for de
omfattede private landbrugsarealer. Projektet har taget udgangspunkt i det tætbefolkede Nordsjællandske
kulturlandskab – og resultatet er et forslag, der i både praksis og plan vokser indefra og ud. Fra de
statsejede kerneområder midt i Nordsjælland ud i landskabet og ud til kysterne. Kysterne er et væsentligt
supplement til det oprindelige udpegningsgrundlag.
Forslaget indeholder store perspektiver for en nationalpark, som kan bidrage positivt til en målrettet,
tværgående og sammenhængende planlægning i området. En sådan ramme vil kunne sikre og forbedre
naturen, de kulturhistoriske værdier, erhvervs- og friluftsmulighederne i området.
Styregruppen håber at forligskredsen vil bakke op om en Nationalpark Kongernes Nordsjælland med
udgangspunkt i nærværende forslag.
Brevet her og den medfølgende slutrapport er ensbetydende med kommunernes samtykke til at du som
minister nu kan igangsætte udarbejdelsen af forslag til bekendtgørelse mv. jf. Nationalparklovens § 4, stk.
2.
Styregruppen står naturligvis til rådighed for dialog og praktisk samarbejde i det omfang processen tilsiger
det.

På styregruppens vegne.

Benedikte Kiær
Borgmester
Helsingør Kommune

Styregruppen for dette forslag til en nationalparkafgrænsning bestod af:









Arne Winter Madsen – formand Dansk Familiebrug
Benedikte Kiær - Borgmester Helsingør Kommune og formand for styregruppen
Dorthe Meldgaard – Borgmester Hillerød Kommune
Herdis Lindegaard Dam – formand Nordsjællands Landboforening
Kim Valentin - Borgmester Gribskov Kommune
Preben Birch – formand Kongernes Nordsjællands Natur- og Lodsejerlaug
Steen Hasselriis - Borgmester Halsnæs Kommune
Thomas Lykke Pedersen - Borgmester Fredensborg Kommune

