NOTAT

Vild Natur og Biodiversitet
Den

Proces for udvælgelse af op til 10 naturnationalparker
samt lovgrundlag for naturnationalparker på ikke-statslige arealer.

Proces for udvælgelse af op til 10 naturnationalparker
Regeringen har d. 4. december 2020 indgået en aftale med Radikale Venstre, SF,
Enhedslisten og Alternativet om en natur- og biodiversitetspakke på 888 mio. kr. i
perioden 2021- 2024 til blandt andet udlæg af urørt skov og etablering af nye naturnationalparker. For de afsatte midler vil det fx være muligt at etablere 13 nye
naturnationalparker på statens arealer, så der samlet set vil være 15 naturnationalparker.
Der er indtil videre udvalgt fem områder, hvor der kan etableres naturnationalparker. Det drejer sig om Fussingø og Gribskov, der blev besluttet i juni 2020 samt
Tranum, Stråsø og Almindingen, der blev besluttet i maj 2021.
Sideløbende med processen for etablering af de første naturnationalparker, er der
igangsat en proces for de næste naturnationalparker. Her indbyder vi bredt til dialog om de spændende perspektiver i forhold til naturnationalparker på tværs af
Danmark og inviterer til input, forslag og idéer fra borgere, kommuner, eksperter
og interessenter i forhold til placeringerne af de resterende naturnationalparker.
For at skyde processen godt i gang blev der afholdt en virtuel faglig konference om
de kommende naturnationalparker d. 8. juni. Med konferencen blev der belyst formål og perspektiver, men også bekymringer og spørgsmål ved naturnationalparker
for at give en bedre fælles forståelse for konceptet i den videre proces med udvælgelse af de kommende naturnationalparker. Konferencen kan tilgås her i sin fulde
længde.
Alle interesserede har nu mulighed for at give deres mening til kende og sende forslag til placering af de næste op til 10 naturnationalparker via et interaktivt kort
over statens arealer, som Naturstyrelsen har udarbejdet. Her kan borgere, kommuner, interesseorganisationer med videre melde forslag ind frem til den 2. august
2021.
På baggrund af de indkomne ønsker samt allerede foreslåede områder udarbejder
Miljøministeriet en bruttoliste, der bliver præsenteret for to nationale arbejdsgrupper samt relevante ministerier og kommuner med henblik på kommentarer og
input til brug for senere politisk godkendelse.
Efter den første udvælgelsesproces er det forventningen at afholde lokale borgermøder i op til 20 mulige naturnationalparker med henblik på at inddrage de lokale
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synspunkter. Sammen med input fra lokale, interessenter, forskere, kommuner og
ministerier vil der i vurderingen af mulige naturnationalparker også indgå en
række temaer. Temaerne omfatter blandt andet aktuelt biodiversitetsindhold – og
potentiale for udvikling af naturen, mål om jævn geografisk fordeling og naturmæssigt varierede områder, om områderne er velegnede til helårsgræsning og mål
om, at områderne tilsammen dækker en væsentlig del af landets naturtyper.
Desuden vil temaer som friluftsliv, beskyttet kulturarv, infrastruktur (eksempelvis
større veje og jernbaner) og klimaeffekt også indgå i den endelige vurdering.
Den inddragende proces leder frem til, at der i efteråret 2021 forventeligt kan træffes politisk beslutning om placering af yderligere op imod ti naturnationalparker.
Når de ti naturnationalparker er udvalgt, vil Naturstyrelsen udarbejde projektbeskrivelser og forvaltningsplaner for kommende naturnationalparker. I den forbindelse vil der blive lejlighed til at komme med input og kommentarer til, hvordan
forvaltningen i områderne skal se ud.
Private, kommunale og fondsejede arealer
Udvælgelse og etablering af kommende naturnationalparker vil skulle følge den
fastsatte procedure, som beskrevet i lov om naturnationalparker 1, som blev vedtaget i Folketinget d. 3. juni 2021.
Loven omhandler alene naturnationalparker på statens arealer. Der er imidlertid
også potentiale for, at kommunale og private arealer kan indgå helt eller delvist i
fremtidige naturnationalparker. Miljøministeriet starter efter sommeren processen
for at skabe et retligt grundlag for etablering af naturnationalparker på kommunale og private arealer.
Plads til mere friluftsliv
De kommende naturnationalparker skal også give mulighed for spændende naturoplevelser og mulighed for mere friluftsliv. Der er afsat fem millioner kroner til faciliteter til friluftsliv i hver naturnationalpark ligesom Miljøministeriet sammen
med Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet sammen har formuleret
en række principper for, hvordan der sikres gode rammer for et fortsat friluftsliv i
naturnationalparkerne i respekt for naturen og biodiversiteten. Principperne kan
tilgås her.
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lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om skove, dyrevelfærdsloven, lov om
mark- og vejfred og færdselsloven. (Adgang til at etablere naturnationalparker og obligatorisk digital kommunikation m.v.).
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