
9. oktober 2018 

 
Til foreninger og interesseorganisationer m.fl. i Gribskov, Fredensborg, Halsnæs, Hillerød og 
Helsingør kommuner, som kan tænkes at have interesse i nationalparkens arbejde. 
 
Om Nationalparken og Nationalparkrådet 
 
Tidligere i år blev Nationalpark Kongernes Nordsjælland oprettet. Nationalparkens bestyrelse er 
udpeget af Miljøministeren efter indstilling fra en række landsdækkende og lokale organisationer 
og myndigheder. I bestyrelsen sidder en repræsentant for hver af følgende: Gribskov, 
Fredensborg, Halsnæs, Hillerød og Helsingør Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, 
Friluftsrådet, Landbrug & Fødevarer, Danmarks Jægerforbund, VisitDenmark, Naturstyrelsen samt 
Foreningen af Landbrugere i Kongernes Nordsjælland. 
 
Nu skal nationalparkens bestyrelse nedsætte et nationalparkråd, som skal rådgive bestyrelsen i 
sager af større betydning, og medvirke til lokal forankring af parken. Rådets kommissorium ses i 
bilag 1. 
 
Nationalparkens bestyrelse har besluttet, at rådet skal bestå af tre medlemmer fra hvert af 
følgende områder: A. natur, B. geologi/landskab, C. kulturhistorie, D. friluftsliv, E. erhverv/turisme, 
samt F. formidling/undervisning/forskning.  
 
Bestyrelsen inviterer med dette brev samt annoncer i den lokale presse til, at foreninger og 
interesseorganisationer m.fl. kan fremsætte forslag til, hvilken kandidat, de vil foreslå til en plads i 
nationalparkrådet. 
 
Sådan indstilles kandidater til nationalparkrådet 
Forslag fremsendes pr. mail til knsj@danmarksnationalparker.dk ved brug af formularen i bilag 2.  
Forslag skal være modtaget senest søndag d. 16. december 2018. 
 
Informationsmøde 
Vi afholder informationsmøde om nationalparken og nedsættelse af rådet og dets rolle. Mødet 

afholdes Mandag d. 19. november 2018 kl 19-21 på Frederiksborg Gymnasium og HF, Carlsbergvej 

15, 3400 Hillerød. Parkering ved idrætshallen ca. 100 m fra skolen. Der må ikke parkeres på selve 

skolens område. Vel mødt. 

Med venlig hilsen, på bestyrelsens vegne 
 
 
Carl F. Bruun 
bestyrelsesformand  

mailto:knsj@danmarksnationalparker.dk


Bilag 1.  

 
Kommissorium for nationalparkrådet i Nationalpark Kongernes Nordsjælland  
 
Oprettelse  
I henhold til Lov om Nationalparker, § 16, opretter nationalparkbestyrelsen et nationalparkråd.  
 
Mission  
I henhold til Lov om Nationalparker, § 16, er formålet med nationalparkrådet, at sikre en bred lokal 
indflydelse og forankring af nationalparken. Nationalparkrådet skal rådgive bestyrelsen i sager af større 
betydning og om principielle spørgsmål.  
 
Sammensætning  
I henhold til Lov om Nationalparker, § 16, beslutter bestyrelsen rådets sammensætning og  
udvælgelsesproces. Foreningslivet, lokalbefolkningen, lokale myndigheder og interesseorganisationer kan 
foreslå/indstille kandidater til plads nationalparkrådet. Det er ønskeligt, at interesse i ét eller flere af 
nationalparkens formål angives i foreningens/myndighedens/organisationens/enkeltpersonens forslag.  
Bestyrelsen har besluttet princippet for sammensætningen af rådet således:  
3 medlemmer fra emneområdet ”natur”  
3 medlemmer fra emneområdet ”geologi” og ”landskab”  
3 medlemmer fra emneområdet ”kulturhistorie”  
3 medlemmer fra emneområdet ”friluftsliv”  
3 medlemmer fra emneområdet ”erhverv og turisme”  
3 medlemmer fra emneområdet ”formidling, undervisning og forskning”.  
 
Nationalparkbestyrelsen kan udpege op til 6 yderligere særligt, sagkyndige medlemmer med henblik på at 
sikre specifikke kompetencer i rådet. Rådet nedsættes for samme funktionsperiode som for bestyrelsen.  
 
Opgaver  
I henhold til Lov om Nationalparker, § 16, er nationalparkrådet rådgivende for nationalparkbestyrelsen i 
sager af større betydning og om principielle spørgsmål. Rådet kan også af egen drift fremsætte synspunkter 
og forslag overfor bestyrelsen. Rådet har ikke beslutningskompetence på nationalparkens vegne.  
 
Møder og arbejde  
Nationalparkrådet fungerer i møder. Antallet af årlige møder vil variere i forhold til nationalparkens  
udrulning. Første år muligvis fire møder og derefter et par møder pr. år. Rådet sekretariatsbetjenes af 
nationalparkens sekretariat. Rådet kan beslutte at arbejde i fagudvalg (fx natur, kultur, friluftsliv, 
erhverv/turisme, undervisning/forskning), der udvikler forslag til nationalparkbestyrelsen evt. efter 
opfordring fra nationalparkbestyrelsen. Formand eller næstformand kan deltage som observatør i rådets 
møder, hvis rådet ønsker det. 
 
Forretningsorden  
Nationalparkrådet skriver rådets forretningsorden til godkendelse i bestyrelsen.  
 
Formand og næstformand  
Nationalparkrådet vælger ved sit første eller andet møde en formand og en stedfortrædende  
næstformand.  
 
Godkendt af bestyrelsen d. 14. august 2018  



Bilag 2. 

 
FORMULAR: FORSLAG OM INDSTILLING AF KANDIDAT TIL EN PLADS I NATIONALPARKRÅDET 
 
 
Jeg/vi foreslår, at følgende foreninger og interesseorganisation m.fl. får en plads i 
nationalparkrådet: 
 
Forening/interesseorganisation:______________________________________________________ 
 
Repræsenteret ved følgende person:___________________________________________________ 
 
med adresse, telefon, mail___________________________________________________________ 
 
Den foreslåede vil primært repræsentere: 
A. natur: _____ 
B. geologi/landskab ______ 
C. kulturhistorie _____ 
D. friluftsliv______ 
E. erhverv/turisme _____ 
F. formidling/undervisning/forskning _____ 
 
Nærmere begrundelse for indstillingen (hvad vil kandidaten arbejde for, hvilke særlige fordele har 
netop denne kandidat): 
 
 
 
 
 
 
Kandidaten er særligt knyttet til: 

Gribskov _____ 
Halsnæs_____ 
Hillerød ______ 

Fredensborg_____ 
Helsingør ______ 

 
Forslagsstiller: navn, adresse, forening(er), mail, telefon: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Formularen kan hentes på www.danmarksnationalparker.dk/kongernes-nordsjaelland, og 
indstillinger skal være nationalparken i hænde senest d. 16. december 2018 på 
knsj@danmarksnationalparker.dk 


