
Til Nationalparkrådet 

Nationalpark Kongernes Nordsjælland
Klostergade 12
3230 Græsted

Emne: Høringssvar

Ejerlauget Sandbo har 180 medlemmer (ejendomme) på Tibirke Sand syd for landevejen i en ældre 
udstyning med forholdsvis store grunde - de fleste over 2000 kvadratmeter. 

Området er beskyttet af en god lokalplan - 531.01 - som er egnet til at beskytte områdets natur- 
og skovpræg, så man kan undgå en parcelhuslignende urbanisering.

Vi ønsker som ejerlaug at afgive høringssvar, fordi vi opfatter det som en oplagt mulighed for os 
som sommerhusejere at påvirke arbejdet med at styrke de brede, men også konkrete naturhensyn, der 
må veje tungt.

Det fremgår ganske entydigt at det foreliggende materiale, at det for sommerhusejere - se side 99 
- er uhyre vigtigt at have sommerhus i et naturområde, så derfor påskønner vi alle tiltag, der har
naturbeskyttelse som det primære formål.

Vi vil i forlængelse af dette høringssvar orientere Gribskov Landligger Forbund om vores 
synspunkter, fordi vi mener, at det må være en fælles forpligtelse for landliggerforeninger at 
medvirke til at beskytte den natur, deres ejendomme ligger i. Den skal ikke hverken tivoliseres 
eller gøres til bynære parcelhusområder.

Vi har udvalgt nogle få konkrete områder, som vi håber kan indgå i Nationalparkrådets 
overvejelser, og vi deltager gerne i fremtidige drøftelser om naturbeskyttelse - også gerne om 
udvidelser af de arealer, der indgår i projekt Kongernes Nordsjælland.

Vi har valgt tre områder, som vi anser for vigtige, fordi de alle handler om forskellige former 
for naturbeskyttelse.

A. Ejerlauget ligger tæt ved især Arresøen, men ikke langt fra hverken Tisvilde Hegn, Statens 
Tørvemose eller Ellemosen. Der er heller ikke langt til strandene ved Stængehus, Jydelinjen og 
Troldeskoven. 

Summen af disse naturmuligheder er givetvis en stærkt medvirkende årsag til, at vores medlemmer 
har valgt at anskaffe sommerhus i Sandbos område. 

Vi regner med, at det for Naionalparkrådet er vigtigt at beskytte naturen, og selv om der er 
fredninger og andre tiltag, der kan opfylde hensynet til naturen, ser vi også tiltag, som påvirker
naturen i f. eks. Tisvilde Hegn så meget, at naturen kommer under pres. 

Vi opfordrer Nationalparkrådet til i situationer, hvor natur og "events" er på kollisionskurs, da 
hver gang at sikre, at naturen får 1.prioriteten. 

B. Vi er vidende om, at Nationalparkrådet har meget begrænsede mdler, men vi vil derfor opfordre 
til - hvad der ikke tærer på Rådets økonomi - at Rådet konstant opfordrer kommunerne til at 
udarbejde naturbevarende lokalplaner. 

Det kan selvsagt ikke gøres omkostningsfrit, men det bør være en naturlig kommunal forpligtelse, 
fordi det kan sikre, at sommerhusområderne ikke "tivoliseres" og bliver parcelhuslignende 
byområder. 

C. Da naturbeskyttelse og naturbevaring er vigtige prioriteringer for Nationalparkrådet, vil vi 
pege på det vigtige i, at Rådet konkret søger at påvirke den offentlige debat om bekæmpelse af 
invasive planter og dyrearter.

I Sandbos område gør vi som bestyrelse en del for at bevidstgøre medlemmerne om, at de på deres 
ejendomme bør bekæmpe især japansk pileurt, rynket rose og gyldenris, som er set i vores område. 
Andre steder ser man desværre endnu eksempler på bjørneklo, så opgaven med bekæmpelse af de 
invasive arter bør være en forpligtelse for Rådet, når man deltager i den offentlige debat. Igen 
handler det ikke om at bruge midler, men om at påvirke den offentlige debat.

Vi er i Sandbos område indtil videre forskånet for (undslupne) mink, men i det omfang disse dyr 
hærger andre steder, bør Nationalparkrådet se det som en vigtig opgave i offentligheden at 
tilskynde til, at kommuner eller grundejere aktivt indgår i en bekæmpelse og indfangning af disse 
dyr, der er en trussel mod en masse andre dyr. 

På vegne af Ejerlauget Sandbo
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