
SEK TION 1  NORDSJÆLLAND

SAMARBEJDE:  
Nyt partnerskabs-
program skal skabe 
større synlighed 
omkring national-
parken.

Af Jesper Sabroe

NORDSJÆLLAND: En tur 
ud i det grønne med heste-
vogn, et koldt glas national-
park-øl, glamping i skovbry-
net eller en sanketur efter 
vilde, spiselige urter. Det 
bliver måske en mulighed 
fremover at købe produk-
ter fra nationalparken eller 
komme på tur med en natio-
nalparkpartner.

Nationalpark Kongernes 
Nordsjælland har netop sø-
sat et partnerskabsprogram 
for producenter, iværksæt-
tere, virksomheder, for-

eninger og andre, der gerne 
vil være med til at synliggø-
re nationalparken overfor 
lokale og besøgende. 

- Med vores nye partner-
skabsprogram vil vi gerne 
binde lokale producenter, 
iværksættere, virksomhe-
der og foreninger tættere 
sammen i et nyt fællesskab 
med nationalparken som 
vært. Vi vil blandt andet 
tilbyde kurser, netværk og 
muligheden for at bruge na-
tionalparkens logo, mod at 
vores medlemmer udbyder 
ydelser, oplevelser og lokale 
produkter af en høj kvalitet 
og med en klar forbindelse 
til nationalparken og dens 
formål, siger Carl Frederik 
Bruun, bestyrelsesformand 
i Nationalpark Kongernes 
Nordsjælland.

Selvom de fleste forbinder 
en nationalpark med natur, 
så skal de danske national-
parker også understøtte ud-

viklingen af lokalsamfun-
det og det lokale erhvervsliv 
- hvis det kan ske i respekt 
for naturen, landskabet og 
kulturarven.

Idéen med partnerskabs-
programmet er at få en ræk-
ke lokale ambassadører, der 
kan være med til at gøre na-
tionalparken synlig over for 
lokale og besøgende, vise vej 
til naturperler og kultur-
skatte og fortælle, hvordan 
man bør færdes i naturen. 

Samarbejde mellem nati-
onalpark og medlemmer af 
partnerskabsprogrammet 
skal også styrke national-
parkens lokale forankring.

Producenter kan løbende 
søge om lov til at blive med-
lem af partnerskabspro-
grammet og bruge national-
parkens logo på fødevarer og 
andre produkter. For andre, 
der ønsker at blive medlem, 
for eksempel spise- og over-
natningssteder, foreninger, 

gårdbutikker eller turar-
rangører, er ansøgningsfri-
sten den. 6. april. 

Det er også muligt løben-
de at søge om lov til at bruge 
nationalparkens logo i for-
bindelse med for eksempel 
arrangementer i national-
parken eller udgivelser om 
nationalparken.

Der er nedsat et partner-
udvalg, som skal tage stil-
ling til de indkomne ansøg-
ninger. Det består af Jette 
Haugaard fra nationalpark-
bestyrelsen som forkvinde 

og består derudover af Erik 
Helmer Pedersen, C4, Sally 
Schlichting, Idrætsrådet i 
Gribskov Kommune, Dansk 
Ride Forbund og Dansk Is-
landshesteforening, Per 
Frost Henriksen, DGI og 
Dansk Idræts Forbund samt 
Thomas Færgeman, Skov-
skolen.

- Vi har allerede modtaget 
fem ansøgninger, efter at vi 
har sendt et nyhedsbrev ud 
til de af vores lodsejere, som 
vi har mail på. Vores øvrige 
lodsejere får nyhedsbrevet 

med posten i slutningen af 
denne uge eller starten af 
næste. Vi er i øvrigt meget 
spændte på, hvor mange 
ansøgninger vi får, da både 
VisitNordsjælland og C4 i 
Hillerød har delt det i deres 
netværk, siger nationalpar-
kens sekretariatschef Mari-
anne Lund Ujvári.

På Nationalpark Konger-
nes Nordsjællands hjemme-
side kan man læse mere om 
betingelserne for partner-
skaberne.

frederiksborg@sn.dk

Nationalparken  
er på jagt  
efter partnere
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PENGE: 317.000 
pendlere i Region 
Hovedstaden skal 
selv skrive kørsels-
fradrag på års- 
opgørelsen.

Af Jesper Sabroe

HOVEDSTADEN: I et normalt 
år overfører Skattestyrel-
sen automatisk kørselsfra-
draget fra det foregående år 
til årsopgørelsen for cirka 
en tredjedel af alle brugere 
af kørselsfradraget. Men 
når årsopgørelsen for 2020 
åbner den 15. marts i år, ser 
det anderledes ud. Denne 
gang skal alle pendlerne 
selv angive kørselsfradra-
get, hvis de er berettiget til 
det - og hjemmearbejde un-
der corona vil give mange 
lønmodtagere et lavere fra-
drag end året før.

I 2019 havde knap 1,2 mil-
lioner danskere et samlet 
kørselsfradrag på 19,5 mil-
liarder kroner. De 317.000 
pendlere fra Region Hoved-
staden trak i gennemsnit 
13.500 kroner fra i skat for 
deres kørsel til arbejdet.

- Vi ved, at antallet af dan-
skere, der regelmæssigt ar-
bejder hjemme, er fordoblet i 

løbet af 2020, og at mange på 
grund af nedlukninger ikke 
har kunnet tage på arbej-
de som normalt. Det kan så 
også betyde, at de ikke har 
ret til det samme kørselsfra-
drag, som de ville have ret til 
i et normalt år, siger under-
direktør i Skattestyrelsen, 
Karoline Klaksvig.

Af samme årsag har Skat-
testyrelsen i år øget fokus på 
kørselsfradraget.

- Vi øger kontrollen, da 
mange har været hjem-
sendt, har pendlet mindre 
og derfor ikke har ret til fra-
drag som normalt, siger Ka-
roline Klaksvig.

Når borgerne åbner årsop-
gørelsen for 2020 på skat.dk, 
bliver man hjulpet på vej 
til at angive det korrekte 
kørselsfradrag med en reg-
nemaskine, der måned for 
måned viser det normale an-

tal arbejdsdage, og som også 
hjælper til med at huske feri-
er og omsorgsdage.

Man kan støtte sig til alle 
de ting, der kan hjælpe hu-
kommelsen på vej - noter 
i kalenderen, vagtplaner 
fra arbejdet, samtaler med 
kollegerne eller opslag på 
sociale medier. Når Skatte-
styrelsen kontrollerer et an-
givet kørselsfradrag, er en 
underskrevet erklæring fra 
arbejdsgiveren i langt de fle-
ste tilfælde tilstrækkelig do-
kumentation for fradraget. 

Hvis man har andet, der 
kan sandsynliggøre, at man 
har transporteret sig på ar-
bejde det antal dage, som 
man har angivet, vurderer 
Skattestyrelsen fra sag til 
sag om den alternative do-
kumentation er tilstrække-
lig.

frederiksborg@sn.dk

317.000 pendlere  
skal til tasterne

Hvis du ikke 
har pendlet til 
arbejde under 
corona-ned-
lukningen, 
så skal der 
indberettes et 
lavere kørsels-
fradrag.  
Foto Allan 
Nørregaard

Statuen »Sejren« lavet af Rudolph Tegner i Statueparken ved Tegners Museum i Rusland ved Dronning-
mølle - med Mælkevejen som baggrund - fotograferet den 9. marts kl 04.45.   Foto: Per Vindis

Nationalparken vil knytte lokale producenter, foreninger, iværksættere og virksomheder tættere til sig i 
form af et partnerskab. Et eksempel kunne være båd- og kanoudlejning.  Foto Lars Skov 


