
  Samarbejdsaftale
Bevaring og udvikling af verdensarvs-sitet ”The par force hunting landscape in North Zealand” sikres ved et 
samarbejde mellem Naturstyrelsen Nordsjælland, Naturstyrelsen Hovedstaden, Slots- og Kulturstyrelsen 
(som ejerrepræsentant), site manager institutionen, Allerød, Fredensborg, Gribskov, Hillerød, Lyngby-
Taarbæk og Rudersdal kommuner, samt Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum i henhold til den til enhver tid 
gældende samarbejdsaftale.

Samarbejdet er forankret i en styregruppe med en repræsentant for alle ovennævnte parter. Styregruppen 
arbejder med et vedtaget kommissorium (Bilag 1) og en forretningsorden (Bilag 2).

Styregruppen træffer beslutning om hvilken lokal institution, der kan varetage site manager rollen. Det er 
en forudsætning for de kommunale bidrag til finansieringen af site manager stillingen, at personen har 
arbejdssted i Nordsjælland. Fra 1. januar 2017 er Museum Nordsjælland site manager institution. 

Statens Kulturarvskontor (som myndighedsrepræsentant), Gentofte kommune, Visit Nordsjælland og Visit 
Copenhagen har observatørstatus i styregruppen.

Styregruppen afholder minimum to årlige møder, et i marts og et i september. Styregruppen behandler og 
vedtager det af site manager personen i januar forelagte budgetforslag for næstfølgende kalenderår.

Styregruppen kan nedsætte arbejdsgrupper til varetagelse af forskellige funktioner, f.eks. udvikling af 
UNESCO-klasser, vandreudstillinger og markedsføringsfremstød. Ansvaret for fremdriften i 
arbejdsgruppernes arbejde beror hos site manager personen.

Site manager institutionen er født formand for styregruppen og repræsenterer samarbejdet i forhold til 
myndigheder og samarbejdsparter. Site manager personen er sekretær for styregruppen.

Site manager institutionen har ansvar for, at site managerfunktionen varetages som forudsat af UNESCO og 
huser site manager funktionens sekretariat.

Driften af sekretariatet finansieres i fællesskab af Naturstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen, site manager 
institutionen, Allerød, Fredensborg, Gribskov, Hillerød, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner, samt 
Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum i henhold til den til enhver tid gældende samarbejdsaftale. Det årlige 
budget for en 3-årig periode er vedlagt denne aftale (Bilag 3). Site manager personen er ansvarlig for 
overholdelse af budgettet.

Der iværksættes desuden en evaluering i 2017, som forelægges styregruppen i første kvartal 2018 m.h.p. en 
efterfølgende aftale om den fremtidige drift.
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------------------------------------------------                                       ----------------------------------------- 

Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum                                            Naturstyrelsen, Hovedstaden

------------------------------------------------                                       ----------------------------------------- 

Naturstyrelsen, Nordsjælland                                                    Slots- og Kulturstyrelsen

------------------------------------------------                                       ----------------------------------------- 

Allerød Kommune                                                                        Fredensborg Kommune

------------------------------------------------                                       ----------------------------------------- 

Gribskov Kommune                                                                     Hillerød Kommune

------------------------------------------------                                       ----------------------------------------- 

Lyngby- Taarbæk kommune                                                       Rudersdal Kommune

------------------------------------------------                                       

Museum Nordsjælland


