Resultater fra borgertopmøde om Nationalpark Kongernes Nordsjælland
Spørgsmål 1
Naturkorridorenes bredde: Skal naturkorridorerne, der fra nationalparkens kerneområde vil løbe ud i
landskabet, være:
1: Nuværende landskab
2: En smal korridor
3: En lidt bredere korridor
4: En bred korridor

Spørgsmål 2
Skal nationalparken udvides mod vest og indeholde korridorer, som forbinder Gribskov/Esrum med Tisvilde
Hegn og Arresø?
1: Ja
2: Nej

Spørgsmål 3
Synes du, at nationalparken skal udvides mod øst og indeholde korridorer, som forbinder Gribskov/Esrum
Sø med skovområderne ved Gurre Sø, Hellebæksøerne, i Teglstrup Hegn, Egebæks Vang, Hornbæk Sø og
Hornbæk Plantage
1: Ja
2: Nej

Spørgsmål 4
Synes du, at nationalparken skal udvides mod nord og indeholde korridorer, som forbinder Gribskov og
Esrum Sø med Kattegat?
1: Ja
2: Nej

Spørgsmål 5
Skal nationalparken udvides mod syd og indeholde korridorer, som forbinder Gribskov med Store Dyrehave
og Nivå Bugt/Øresund?
1: Ja
2: Nej

Spørgsmål 6
Hegn med store planteædere i Gribskov? Foretrækker du:
1: Ingen større hegning
2: En hegning på 1000 – 1500 hektar med flere forskellige store planteædere centralt i Gribskov
3: Indhegning af hele Gribskov (Gribskov er på 5600 hektar)

Spørgsmål 7
Synes du, at der skal udsættes bævere i en kommende nationalpark?
1: Ja
2: Nej

Spørgsmål 8
Friluftsliv – hvordan skal der prioriteres?
1: Skal nationalparken i hele sin geografiske udstrækning stræbe efter at kunne rumme både det stille og
det større organiserede friluftsliv
2: Skal nationalparkens friluftsliv reguleres, således at den opdeles i områder, hvoraf nogle bliver for det
stille friluftsliv, og andre er åbne for det større organiserede friluftsliv
3: Skal hele nationalparken alene være for det stille friluftsliv

Spørgsmål 9
Genskabelse af sø og omgivelser ved Søborg Slotsruin? Foretrækker du:
1: Ingen vand i Søborg Sø
2: Vand i Søborg Sø

Spørgsmål 10
Biltrafik i nationalparken – skal hastigheden reguleres? Foretrækker du:
1: Hastigheden af biltrafikken i Gribskov ændres ikke
2: Maks. 50 km/t på alle større bilveje i Gribskov
3: Lukning af gennemgående landeveje i kerneområdet

