Gribskov Landligger Forbund
Dato: 13. februar 2020

Til Nationalparkfondens bestyrelse og Nationalparkrådet for "Kongernes Nordsjælland"
Høringssvar fra Gribskov Landligger Forbund
Vores sammenslutning repræsenterer mere end halvdelen af de landligger-foreninger, der
er i Gribskov kommune, der med 14.000 sommerhuse er Danmarks næststørste
sommerhuskommune.
Vi påskønner det betydelige og kvalificerede arbejde, der er gjort med udarbejdelsen af
Nationalparkplanen. Derfor afgiver vi dette høringssvar. Også fordi vores
medlemsforeninger har vitale interesser i at styrke naturen i dens mangfoldige
fremtrædelsesformer i både Nordsjælland i almindelighed og Gribskov i særdeleshed.
Det fremgår således eksplicit, at den klart vigtigste grund til at have sommerhus i
Nordsjælland er naturen. (se side 99 i Nationalparkplanen).
Vi er meget enige i ikke mindst formål 1 og 2 i bekendtgørelsen i lov om Nationalparker fra
2017. Vores enighed i og tilslutning til dette gælder også det første formål i bekendtgørelse
nr. 71 fra 29. januar 2018 om Kongernes Nordsjælland.
I begge tilfælde står de vigtigste formål selvsagt først, og i begge de anførte tilfælde handler
de om at bevare og styrke naturens kvalitet og mangfoldighed.
Vi vil som landliggersammenslutning pege på tre for os centrale områder, som vores
høringssvar koncentrerer sig om, idet vi for overskuelighedens skyld kun fremdrager de tre.
Det handler om:
1. REEL NATURBESKYTTELSE
2. ADGANGEN TIL KYSTEN OG STRANDENE
3. UDVIDELSE AF NATIONALPARKOMRÅDERNE OG BEDRE LOKALPLANER
1. REEL NATURBESKYTTELSE
Der er flere steder i Nationalparkplanen tydelige formuleringer, der støtter en aktiv og reel
naturbeskyttelse, men det er vigtigt at kunne prioritere, og hvis reel naturbeskyttelse er det
vigtigste, må naturen have "forkørselsret".
Det indebærer efter vores opfattelse, at hvis man vil beskytte naturen, mangfoldigheden og
biodiversiteten, så må hensynet til events, oplevelser, massearrangementer og flokturismen
vige. Det vil betyde, at de, der færdes i naturen, vil opleve, at det er reel natur. Derfor bør
der udvises meget stor varsomhed, når der ansøges om etablering af mere faste anlæg mv,
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fordi det hurtigt vil medføre slitage (se side 24 om forstyrrelser og slid på naturen) og
dermed mindre reel natur. Og mindre levende mangfoldighed.
"Gode og spændende oplevelser i naturen" (side 65) kan dermed få sværere vilkår, men
ønsker man reelt at beskytte naturen, må det "sjove" prioriteres lavere. På side 51-52
nævnes Naturstyrelsens 3 zone-inddelinger. Det er vores opfattelse, at især de to
førstnævnte - facilitets- og stillezone - bør vægtes klart højere end den sidstnævnte,
friluftszonen. Dette synspunkt harmonerer i øvrigt smukt med synspunkterne i brugernes
top-5 over fritidsaktiviteter (side 48).
2. ADGANGEN TIL KYSTEN OG STRANDENE
Kyststrækningen fra Hundested til Helsingør kaldes ofte med rette Nordsjællands Riviera,
men der er for øjeblikket to påtrængende problemer: Kysten nedbrydes adskillige steder,
uden at der er afsat ressourcer til en reel beskyttelse. Nedbrydningen indebærer, at det ikke
er muligt at færdes langs kysten og på standen. Og som det andet forhold betyder det, at
mulighederne for et aktivt strand- og badeliv indskrænkes til nogle færre steder, hvor det
nogle steder er vanskeligt at komme ned til kysten.
Det vil langt overstige Nationalparkrådets økonomiske muligheder for effektivt at gøre en
afgørende indsats på de to områder, men desto større grund er der til, at Rådet aktivt i den
offentlige debat og i forhold til de politiske beslutningstagere, påpeger behovet for en
overordnet indsats.
Nordkysten er både natur- og oplevelsesmæssigt et uvurderligt aktiv for befolkningen. Både
fastboende, sommerhusejere og de mange turister, der gerne vil opleve aktivt strand- og
badeliv.
Her ligger en vigtig opgave for Nationalparkrådet. Den kræver ikke kroner og ører, men den
fordrer fokus og engagement i det offentlige rum - og i forhold til kommunalbestyrelserne,
regionsråd og Folketing.
3. UDVIDELSE AF NATIONALPARKOMRÅDERNE OG BEDRE LOKALPLANER
Ser man på kortet over det område, som Kongernes Nordsjælland dækker, falder især to
forhold i øjnene. Det er et meget spraglet område, der dækkes, Uden stærke korridorer og
meget spredt. Og det er primært statslige områder/skove, der indgår i området.
Her bør Nationalparkrådet fremadrettet gøre en indsats for at forsøge områderne udvidet
og samlet. Det kan gøres ved dialog med berørte lodsejere, ved forskellige former for
arealbytte og ved opkøb. Ingen muligheder bør være uforsøgte.
Det andet forhold, vi som sommerhusejere, vil pege på, handler om manglen på
lokalplaner, der konkret kan beskytte naturen.
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Der er problemer med naturbeskyttelsen, hvis ikke de enkelte kommunalbestyrelser gør en
indsats for at udarbejde lokalplaner, der som forudsætning har det formål at beskytte
naturen.
Sommerhusområder i naturområder skal ikke være som parcelhusområder, men skal
fortsat være præget af den natur, som sommerhusejerne valgte at anskaffe sig fritidsbolig i.
Gribskov Landligger Forbund vil internt stærkt opfordre vores medlemsforeninger til at gå
ind i arbejdet med at medvirke til at få udarbejdet bindende lokalplaner, og
Nationalparkrådet vil kunne støtte denne indsats ved sideløbende med den overordnede
strategi med naturbeskyttelse at opfordre områdets kommunalbestyrelser til at bruge
kræfter på udarbejdelse og vedtagelse af lokalplaner. Det vil både sikre, at
sommerhusområderne bevarer deres naturpræg og at den samlede "naturmængde" i
Kongernes Nordsjælland fastholdes - måske tilmed udbygges.
KONKLUSION
Gribskov Landligger Forbund tillægger arbejdet med at beskytte og bevare naturen i
Nationalpark Kongernes Nordsjælland så stor vægt, at vi dels har valgt at benytte retten til
at afgive høringssvar, dels giver tilsagn om at indgå i et fortsat arbejde med
naturbeskyttelsen.
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