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1. GDPR
Anna Thormann orienterede indledningsvist om reglerne for opbevaring mv. af personoplysninger.
Liste over projektgruppens medlemmer vil blive lagt på naturnationalparkens hjemmeside sammen
med referater fra de forskellige mødeaktiviteter. Naturstyrelsen vil endvidere lægge billeder og /eller
statusmeldinger op på projekthjemmesiden, når den lokale projektgruppe har mødtes.

2. Indledning
Jens Bjerregaard Christensen bød velkommen og orienterede kort om den politiske ramme for
Naturnationalpark Hellebæk.
Der er tale om en opfølgning på Regeringens Naturpakke-udspil, hvor man i første omgang udpegede
to naturnationalparker (Gribskov og Fussingø) og dernæst yderligere tre (Stråsø, Tranum og
Almindingen). Endelig blev der udpeget yderligere 10 naturnationalparker ultimo marts 2022 – hvoraf
Naturnationalpark Hellebæk er den ene.
Fra den politiske aftaletekst om de ti næste naturnationalparker fremgår følgende afsnit specifikt om
Naturnationalpark Hellebæk:
”Området er kendetegnet ved en mosaik af frodig løvskov, overdrev, søer og moser. Et særligt
karakteristisk element i Hellebæk Skov og Teglstrup Hegn er de velbevarede præindustrielle anlæg
fra 16-1700 tallet, som har resulteret i søer og vådområder med helt særlige levevilkår for dyr og
planter. Anlæggene har været brugt til en stor vandkraftbaseret industri, herunder
våbenproduktion, som indgik i 1700-tallets trekantshandel mellem Europa, Afrika og Amerika med
våben, slaver og råsukker.
I området findes de globalt truede arter Dolomedes plantarius (edderkop) og Ampedus hjorti (bille).
Endvidere findes eremit og dværgvandnymfe, som ikke kendes fra andre af Naturstyrelsens arealer,
samt en række andre sjældne arter af padder, fugle og insekter.
Der er enighed om, at der etableres lavt trådhegn i et område om Hellebæk Kohave, hvor
reproducerende kvæg fortsat vil afgræsse, og højt vildthegn med kronvildt på resten af området.”
Denne politiske aftale udgør derved rammen for arbejdet med Naturnationalpark Hellebæk, og
dermed også for den lokale projektgruppes arbejde.
I forbindelse med etableringen af de 15 naturnationalparker er der nedsat to nationale arbejdsgrupper,
som arbejder med naturnationalparkerne, og som rådgiver minister og Naturstyrelsen. Gruppernes
sammensætning fremgår af Naturstyrelsens hjemmeside.
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Den videnskabelige arbejdsgruppe er sammensat af stærke kompetencer inden for biodiversitet,
samfundsvidenskab (antropologi og etik) og dyrevelfærd. Den nationale interessentarbejdsgruppe
består af en lang række interesseorganisationer.
Den lokale projektgruppe er nu nedsat, og deltagerlisten ligger på hjemmesiden og er vedhæftet
referatet som bilag. Danmarks Sportsfiskerforbund har derudover ønsket at deltage, men endnu ikke
indmeldt en repræsentant. Naturstyrelsen har haft dialog med flere naboer og grundejerforeninger, og
forventer at flere af disse vil kunne være interesserede i at deltage i projektgruppen.
Gruppens primære rolle er, at samle de mange interesser i området inden for den ramme, som er
fastlagt af den politiske aftaletekst. Gruppen arbejder foreløbig frem til åbningen af
naturnationalparken.
Proces og tidsplan
Der findes en overordnet procesplan for naturnationalparkerne på projekthjemmesiden:
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturnationalpark-hellebaek-skov-ogteglstrup-hegn/
Med det første møde i den lokale projektgruppe igangsættes arbejdet frem mod det første udkast til
projektbeskrivelse for naturnationalparken. Samtidig er der igangsat en proces ift.
naturnationalparkens skelnaboer, som med brev er inviteret til nabovandringer i august måned.
I løbet af efteråret foreligger det første udkast til en projektbeskrivelse for Naturnationalpark
Hellebæk. Dette udkast vil være grundlaget for det næste møde i den lokale projektgruppe, og
udsendes 2-3 uger før næste møde i projektgruppen.

3. Workshops og inddragelsesproces
v. lektor Lone Søderkvist Kristensen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns
Universitet.
Projektet ”Græsning og friluftsliv – best practise for dialog, etablering og formidling” er igangsat for
midler fra Nationalparkerne Kongernes Nordsjælland og Mols Bjerge og 15. Juni Fonden. Projektet
gennemføres i et samarbejde mellem Københavns Universitet, Nationalpark Kongernes Nordsjælland
og Naturstyrelsen.
Projektet er baseret på mange års erfaring med involveringsprocesser især i kommunalt regi, som har
vist gode veje til hvordan man i fællesskab finder frem til løsninger.
Konkret er det planen at afholde to temamøder/workshops. Den første workshop (27. juni) er mest
rettet mod at opbygge viden og drøfte de lokale forhold. Der vil være oplæg ved bl.a. Morten Stenak
(Slots- og Kulturstyrelsen), Thor Hjarsen (Hellebæk Kohaves Venner) og Rita Buttenschøn
(Købehavns Universitet). Anden workshop (5. september) er mere rettet mod den konkrete indretning
af naturnationalparken. De to workshops er målrettet områdets brugere og naboer, herunder også den
lokale projektgruppe medlemmer. Invitation til temamødet den 27. juni kl 17-19 udsendes til den
lokale projektgruppes medlemmer.
Ved at integrere dele af forskningsprojektet i etableringen af Naturnationalpark Hellebæk er det
forhåbningen, at det kan give gode inputs til en bredere involveringsproces omkring
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naturnationalparken. Samtidig er det forventningen, at der kan indsamles viden, som kan bruges i
andre områder med græssende dyr og friluftsliv.
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4. Bordrunde
Botanisk Forening
Andreas Kelager
Foreningen vil gerne give en håndsrækning ift. at kvalificere de konkrete tiltag i projektbeskrivelsen.
Naturstilstanden og de overordnede rammer i Hellebæk afspejler behov for en prioritering af naturen.
Foreningen opfordrer områdets brugere, til at være opmærksomme på, at det er nødvendigt, at der
afgives areal og privilegier for at sikre naturen.
BUPL Helsingør
Tomas Schultz Petersen
Fra BUPL er der særligt fokus på formidlingen til de daglige brugere – og ikke mindst børnene. Det
gælder både for naturformidlingen og den kulturhistoriske formidling.
Danmarks Idræts-Forbund
Jacob Wrisberg
Området benyttes dagligt af udøvere fra mange forskellige idrætsgrene.
DIF har gennem længere tid ønsket, at friluftslivet og naturen skulle sidestilles i
naturnationalparkerne – det er imidlertid ikke sket, og biodiversiteten har derfor fortsat
førsteprioritet.
DIF har stor opmærksomhed på både den organiserede idræt og de mange ikke-organiserede brugere.
DIF lægger vægt på, at de organiserede aktiviteter kan fortsætte i området.
Derfor vil det være vigtigt at der kommer så mange låger som muligt, og at der samtidig er så få indre
hegn som muligt.
Mødet med de græssende dyr – vigtigt fokus at der skabes tryghed gennem både formidling og
forvaltning.
DIF ønsker, at dialogen med brugergrupperne i den lokale projektgruppe fortsættes også efter
naturnationalparkens etablering.
Danmarks Vilde Natur, Helsingør
Rikke Anker Jensen
Danmarks Vilde Natur er en forholdsvist ny forening med ca. 500 medlemmer på landsplan og god
dækning i Nordsjælland.
Organisationen lægger vægt på at naturnationalparkerne skal kunne leve op til IUCN kriterierne – det
stiller krav til at der er rum til de naturlige processer.
Der er mange brugergrupper, som har interesser i naturnationalparkerne, og Danmarks Vilde Natur
er bekymrede for at brugerinteresser vil betyde at biodiversitetsprioriteterne presses. Naturen skal
have førsteprioritet.
Dansk Cykleunion
Peter Mentz
MTB sporten er helt afhængig af at have et godt spor til rådighed nær Helsingør. Der er langt til de
nærmeste alternativer.
Cykelunionen ser med bekymring på, om naturnationalparken vil medføre begrænsninger for
vedligehold og udvikling af det eksisterende blå spor. Bekymringen handler bl.a. om at et spor uden
udvikling og dårligt vedligeholdt vil medføre at sporet bliver kedeligt, så der opstår piratspor. Sporet
skal have plads til alle.
Dansk Islandshesteforening
Marie Dæhlie Olesen
Ridelauget i Teglstrup Hegn har ca. 120 medlemmer. Lauget har særligt fokus på placering og
udformning af hegn og låger, sådan at også at ryttere (også på store heste) kan færdes sikkert ind og
ud af naturnationalparken.
Der lægges vægt på, at det er sikkert for rytterne at færdes blandt de græssende dyr.
Der peges desuden på, at naturnationalparken vil medføre en øget trafik til området, og at særligt
Hellebækvej gennem Nygård og den nordlige vej ind gennem Hellebæk ikke tåler meget mere trafik.
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Dansk Orienteringsforbund
Bo Simonsen
Antallet af låger i forhold til hegnets længde er helt afgørende. Orienteringsforbundet peger på, at den
meget bynære beliggenhed betyder, at der formentlig skal være en større tæthed af låger i Hellebæk
end i Naturnationalpark Gribskov.
Typerne af låger kan være forskellige og måske mere differentierede.
Orienteringsklubben peger eksempelvis på vigtigheden af at lågerne er placeret, så man kan komme
let ind fra klubhuset – det er simpelthen en forudsætning for at klubben kan fungere.
Orienteringsløberne kan godt leve med at der eksempelvis lukkes ned for delområder i
naturnationalparken sæsonvist for organiserede aktiviteter – så længe der er mulighed for at flytte
aktiviteterne ud i andre områder omkring naturnationalparken.
Dansk Ornitologisk Forening,
Nordsjælland
Jørgen Hansen
Foreningens klare fokus er på fugle og insekter og det samspil disse har med driften/naturen på
arealerne. Det vil man løbende holde øje med.
Biodiversitet og friluftsliv bør kunne gå i samspil – det er der mangeårige gode erfaringer med netop
fra dette område.
Opmærksomhed på om der kan findes gode lågeløsninger.
Dansk Rideforbund/Rytternes
paraplyorganisation i Nordsjælland
Kristina Kongsted
I dag lægger Kohavens dyr begrænsninger for rytternes brug af området. Eksempelvis rider man ikke
meget i perioden omkring køernes brunst og når der er kalve, eller når tyrene er ude på arealet. Der er
adskillige eksempler på situationer, hvor kreaturernes adfærd har været til fare/utryghed for hest og
rytter. Hundeluftning i Kohaven er også problematisk pga. køernes moderinstinkt ift. kalvene.
Måske kan et ydre hegn uden kreaturer være med til at sikre, at der fortsat er rum for både ryttere og
hundefolk.
Bekymring for at fortidsminderne bliver slidt i den eksisterende Kohave.
Bekymring for at fældning af nåletræer vil mindske biodiversiteten.
Opmærksomhed på at Hellebækvej gennem Kohaven er MEGET dårlig at cykle på. Cyklisternes
forhold var i sin tid en del af aftalen, da vejen blev lukket.
DGI Nordsjælland
Jan Skaaning
Repræsenterer en lang række organisationer. Derfor naturligt fokus på adgangsforholdene i form af
stier, hegn og låger.
Bevæg Dig For Livet skal få danskerne ud. Derfor vigtigt at mulighederne fortsat kan integreres i
naturnationalparken.
Friluftsrådet i Nordsjælland
Poul Erik Pedersen
Hegnet bør placeres på sydsiden af Kobberdam og Bondedam, så det ikke er synligt fra Hellebæk og
der sikres frit udsyn over dammene.
Friluftslivet og naturen i området har eksisteret i fredelig sameksistens i masser af år. Det skal det
kunne fortsat, også selvom naturen får højere prioritet.
Coronaen har medvirket til at reduceret omfanget af aktiviteter i området, hvilket bl.a. ses i
Naturstyrelsens oversigt i baggrundsnotatet. Det kommer forhåbentlig op igen.
Adgangsforholdene og de forskelligartede låger til forskellige brugergrupper er det helt centrale.
Der findes i dag nærved 35 adgange til området med den kommende naturnationalpark – antallet af
indgange bør derfor ikke være lavere.
OBS også på at småvildtet (harer, ræve, rådyr) kan passere igennem hegnet.
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Grundejerlaug Bøssemagergade
Erik Trolle
15 grundejere indgår i lauget. Naturnationalparken er drøftet på årets generalforsamling, og der var
stor bekymring ift. hegnet. Især vurderer lauget, at placeringen af hegnet og afgrænsningen omkring
Kobberdammen kommer til at skæmme området.
Beboerne er utrygge ved om retableringen af hydrologi i området vil medføre problemer med
dræningsforholdene omkring beboelsesejendommene.
Problemer med hurtigt kørende knallerter gennem Hellebæk og Kohaven.
Hellebæk Kohaves Venner
Troels Leuenhagen Petersen
Hellebæk Kohaves Venner er en forening med ca. 200 medlemmer. Foreningens kerneopgave er
naturformidling til voksne og børn. Foreningen vil medvirke til at fastholde fokus på naturen i
arbejdet med naturnationalparken. Det er ikke kun de menneskelige interesser, der skal have plads.
Denne gang skal naturen have plads.
Foreningen savner fortsat mere vildhed i dyrevalget (eksempelvis heste), men glæder sig samtidig
over bl.a. mere naturlig hydrologi og øgede muligheder for naturformidling. Gerne med basis i Karens
Hus. Foreningen vil fremad gerne bidrage til formidlingen af områdets udvikling som
naturnationalpark, f.eks. formidling til lokale/naboer og besøgende.
Bekymring for at det bliver vanskeligt at håndtere græsningstrykket i en hegning hvor både kreaturer
og krondyr græsser sammen.
Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske
Morten Steen Petersen
Forening
Foreningen er bekymret for om hegnet vil afskære Hammermøllen fra engen/sletten ved
parkeringspladsen og derved ødelægge muligheden for at udvide parkeringsmulighederne i
forbindelse med større arrangementer ved Hammermøllen.
Hegnet bør ikke placeres, så det skæmmer søerne. Det bør placeres langs sydsiden.
Cykelkvaliteten på Hellebækvej er ringe – den må forbedres.
Ved store sportsstævner lukkes Strandvejen, og sædvanligvis åbnes der for biltrafik gennem Kohaven,
så Hellebæk ikke afskæres fra omverdenen. Denne ordning bør kunne fortsættes.
Glad over at Gåsedam og Store og Lille Mørkedam genetableres.
Helsingør Kommune
Annemarie Westh-Jepsen
Repræsenterer byrådet og kommunen.
Vigtigt at have opmærksomhed på samspillet mellem naturen, friluftslivet, kulturhistorien og
trafikken. Kommunen lægger vægt på den gode dialog omkring naturnationalparken og ser positivt på
at der er mulighed for at lave en udvidet inddragelse i Hellebæk.
Kommunen vil være myndighed på en stor del af de tilladelser, som skal gives forud for etableringen
af naturnationalparken.
Helsingør Kommunes Museer
David Høyer
Har ansvaret for nyere tids historie, mens Museum Nordsjælland har ansvaret for den ældre tid.
Museerne ser bl.a. naturnationalparken som en vigtig mulighed for at få synliggjort fortællingen om
industrihistorien og de fortidsminder, som er i området.
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Helsingør MTB
Magnus Kæmpegaard
Helsingør MTB har 120 medlemmer og en række andre cykelklubber i området bruger sporet. Der er
716 medlemmer i gruppen ”Det blå spor i Teglstrup Hegn”.
Lægger vægt på fortsat at kunne arbejde aktivt med sporet og udvikle sporets features – også i en
naturnationalpark. Features og fortsat udvikling er vigtige for at sporet kan tiltrække brugere og
sporbyggere.
Vigtigt at man fortsat kan bruge maskiner i arbejdet. Materialevalget ift. broer og spang – kunne man
bruge træ fra skoven?
Museum Nordsjælland
Kjartan Langsted
Museets fokus er både de fredede fortidsminder i området, og de fortidsminder, som ikke er synlige i
området. Fortsætter tæt dialog med Slots- og Kulturstyrelsen.
Nationalpark Kongernes
Nordsjælland, formand

Per Kølster

Nationalpark Kongernes
Marianne Lund Ujvari
Nordsjælland, sekretariatet
Naturnationalparken og nationalparken har flere fælles mål, men hvor Nationalparken foruden
naturen skal favne en række forskellige formål har naturnationalparken primært fokus på naturen.
Naturnationalparkerne i Gribskov og Hellebæk er et flot boost til nationalparken og hele
Nordsjælland.
Naturnationalparkerne bliver en ny slags natur, som ikke ligner det, det plejer. Deri ligger der store
muligheder.
Nationalparken glæder sig over at være med i arbejdet frem mod en plan for naturnationalparken i
Hellebæk.
Nygård Ridecenter/Nordøstsjællands
Annbeth Zøllner
Rideklub
Ridecentret har 250 medlemmer og næsten 500 personer har deres daglige gang på centret. Brugerne
er storbrugere af skoven og den kommende naturnationalpark. Rideskolen har driftsoverenskomst
med kommunen.
Brugerne er børn – og derfor er der helt særligt fokus på sikkerheden for børnene. Det gælder både ift.
passage ind og ud af naturnationalparken, men også ift. færdslen sammen med kreaturer og krondyr.
Let bekymring for om naturnationalparken vil gøre rideskolens arealer vådere.
Skal lågerne mon lukkes altid? Hvis en hest bliver bange skal den kunne løbe hjem. Måske kunne man
indtænke ridecentret i naturnationalparkens hegn og indgange omkring ridecentret?
Spejderne, DDS Øresundsdivisionen John Kjeldgaard
Det Danske Spejderkorps er den spejdergruppe, som fylder mest i området.
Spejderne bruger naturen både nat og dag. Derfor håber man på så få begrænsninger i brugen som
det er muligt.
For de spejdergrupper, som ligger nærmest naturnationalparken og som har spejderhytter lige op
mod naturnationalparken er det vigtigt, at der skabes indgange tæt på hytterne.
Bekymring for om de udsatte dyr vil begrænse f.eks. natløb og lignende.
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5) Opsamling og afrunding
Der fremkom ifbm. opsamlingen enkelte bemærkninger, som supplerer bordrunden og er
indskrevet i denne.
Mødereferatet udsendes i udkast til gruppens medlemmer. Såfremt nogle af deltagerne ønsker
at supplere bordrunden med skriftlige indlæg, vil disse indgå som bilag til referatet.

6) Eventuelt
Næste møde i gruppen forventes afholdt ultimo november/primo december.
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Bilag
– supplerende indlæg fra medlemmerne i projektgruppen efter mødet den 7. juni 2022.
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