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Formålet med dette idékatalog er at informere om den danske nationalparkplanlæg-
ning og ikke mindst præsentere en række gode eksempler, som kan inspirere under den 
forestående proces med at udarbejde nationalparkplaner. Idékataloget kan bidrage som 
inspiration til at læse mere om de enkelte eksempler - og de nationalparker og andre be-
skyttede områder, hvorfra eksemplerne er hentet. De enkelte eksempler kan måske også 
inspirere til at gennemføre studiebesøg til udvalgte områder, som med held og dygtig-
hed har gennemført tiltag og initiativer.

Idékataloget er i første række rettet mod nationalparkbestyrelser og nationalparkråd i 
Nationalpark Thy og de øvrige, kommende nationalparker. Nationalparkplanlægningen 
er en offentlig proces, og idékataloget kan dermed også tjene som inspiration til alle 
andre, der udviser interesse for de nye nationalparker.

Idékataloget er opbygget omkring en generel del og en eksempelsamling. I kap. 3 findes 
en læsevejledning, der fortæller mere om strukturen for idékataloget - og hvordan kata-
loget bedst bruges.

I læsevejledningen er det også beskrevet, hvordan eksemplerne er fundet. Der er mange 
nationalparker Verden over, og de er indbyrdes meget forskellige - og er udpeget på 
meget forskellige grundlag. Eksemplerne i dette idékatalog er derfor blevet udvalgt på 
grundlag af en screening, som lagde lagt vægt på 1) lande, der er sammenlignelige med 
Danmark og 2) nye og spændende eksempler inden for en række temaer.

1. Indledning 



4 Idékatalog om nationalparkplaner | Indledning

Udgangspunktet for screeningen er eksempler fra nationalparker, men der er også med-
taget eksempler fra andre typer af beskyttede områder, såsom biosfæreområde, natur-
reservater, regionale parker osv. Idékataloget rummer også eksempler, hvor andre end 
selve nationalparken står bag det omtalte initiativ. Dette kan være firmaer eller interesse-
organisationer. Endelig indeholder kataloget enkelte eksempler, hvor det grundlæggende 
initiativ genfindes i flere lande/nationalparker. 

Men kan disse eksempler overføres til Danmark og de danske nationalparker? Idékata-
logets eksempler er hentet fra nationalparker og andre beskyttede områder fra hele Ver-
den, udpegede og forvaltede på vidt forskellige grundlag. Anvendeligheden i Danmark 
kommer dermed an på en konkret vurdering: Er det selve idéen eller initiativet, eller er 
det områdets karakter, der er det interessante for et nærmere studie. I Idékatalogets kap. 
4 er dette forhold drøftet mere indgående.

Den nationale ramme for forståelsen og anvendelsen af Idékatalogets eksempler er den 
danske nationalparkplan. Nationalparkplanen sætter rammerne for den kommende drift 
og udvikling af de danske nationalparker. I Idékatalogets kap. 5 er udarbejdelsen af og 
indhold i nationalparkplanen gennemgået.
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I maj 2007 blev Lov om nationalparker (Nr. 533 af 06/06/2007) vedtaget, og dermed 
var grundlaget skabt for etableringen af nationalparker i Danmark. 

Regeringen indgik i juni 2007 aftale med partierne bag nationalparkloven om at udpege 
Thy som Danmarks første nationalpark. Nationalpark Thy blev efterfølgende oprettet 
og indviet den 22. august 2008.

Regeringen indgik endvidere i januar 2008 aftale med forligspartierne om at udpege 
yderligere fire nationalparker (Mols Bjerge, Skjern Å, Vadehavet og Kongernes Nord-
sjælland), som vil blive oprettet i løbet af de næste par år

Nationalparkloven fastlægger de generelle bestemmelser for oprettelse og drift af natio-
nalparker. Det fremgår bl.a. af loven, at bestyrelsen for den enkelte nationalpark skal ud-

2. Baggrund for  
 idékataloget

Status for oprettelse og udpegning 
af danske nationalparker, april 2009.
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arbejde en nationalparkplan, som skal revideres hvert 6. år. Bestyrelsen for Nationalpark 
Thy skal som den første bestyrelse udarbejde en dansk nationalparkplan inden den 31. 
marts 2010. 

Nationalparkloven indeholder en række bestemmelser om nationalparkplanens udarbej-
delse, indhold, høringsprocedure og revision, som er nærmere gennemgået i kapitel 5.

Dette idékatalog er udarbejdet med henblik på at formidle nye og spændende eksempler 
hentet i nationalparkplaner fra hele Verden med det formål at videregive internationale 
erfaringer og idéer til de danske nationalparkbestyrelser. 
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Idékatalogets opbygning
Idékataloget er opbygget i to dele, en generel, indledende del og en samling af ek-
sempler. Den generelle del tjener til at beskrive formålet med idékataloget og dets 
anvendelse i de danske nationalparker. Den beskriver, hvorledes nationalparkplaner fra 
udlandet kan inspirere og give eksempler, der kan indgå i overvejelserne omkring de 
danske nationalparkplaner. 

Indledningen giver også en introduktion til den danske nationalparkplan, med en 
beskrivelse af planens indhold og den proces, de enkelte nationalparkbestyrelser skal 
gennemgå i forbindelse med udarbejdelse af planen. 

Den anden del af idékataloget udgøres af en samling af 46 eksempler på planelementer 
fra nationalparker og andre naturbeskyttede områder fra hele Verden. Disse eksempler 
er hentet inden for i alt ni temaer:

•	 Zonering
•	 Natur-	og	landskabsværdier
•	 Naturoplevelser	og	friluftsliv
•	 Kulturhistoriske	værdier
•	 Markedsføring
•	 Samarbejdsaftaler
•	 Inddragelse	af	frivillige
•	 Revision	af	planer
•	 Medfinansiering

3. Læsevejledning
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Disse temaer dækker tilsammen væsentlige aspekter af en nationalparkplan fra planlæg-
ning og konkrete forslag til styrkelse af en række værdier til virkemidler til gennemfø-
relse af de konkrete forslag.

Der er for hvert tema givet en kort beskrivelse af nationalparken eller det beskyttede 
område. Herefter er det udvalgte eksempel beskrevet ud fra overskrifterne planen, for-
målet, initiativer, evaluering, aktører og finansiering for så vidt muligt at give en ensartet 
beskrivelse.

Opdelingen i temaer har alene til formål at give læseren et overblik og en indgang til 
eksemplerne, og skal ikke ses som et forslag til opbygning af en nationalparkplan eller 
vægtning af de enkelte temaer. 

Internationalt set er der – især mellem lande – i øvrigt store forskelle på, hvordan 
nationalparkplanerne er opbygget, og dermed hvordan de forskellige temaer er vægtet. 
Nogle planer har tillige aspekter omkring kapacitetsopbygning af parkstaben, andre sæt-
ter mere overordnede temaer i fokus, såsom Bæredygtig udvikling. Temaerne kan også 
ses kombineret til mere tværgående indsatsområder, som Virkemidler, der kombinerer 
økonomiske og tekniske instrumenter. 

De enkelte eksempler i idékataloget er ikke nødvendigvis snævert skåret omkring det 
enkelte tema. Flere eksempler anslår flere temaer på samme tid, fx Samarbejdsaftaler, 
Inddragelse af frivillige og Medfinansiering, mens andre eksempler ligger i en gråzone 
mellem flere, konkrete temaer, fx friluftsliv og markedsføring.

En vigtig forudsætning for den gode anvendelse af eksemplerne i dette katalog, er derfor 
at den tematiske struktur blot tjener som overordnet kategorisering af eksemplerne og 
ikke på nogen måde dikterer strukturen i de kommende, danske nationalparkplaner.

Eksemplerne i opslagene er opdelt efter det tema som de behandler. Hvert tema har en 
selvstændig farve som går igen, dels på verdenskortet, der viser de udvalgte parkers geo-
grafiske placering, og dels på selve opslagene. f.eks. er natur- og oplevelsesværdier lyseblå 
og markedsføring rød.

Videre læsning
For hvert af de konkrete eksempler, præsenteret i idékatalogets opslag, er der givet links 
til nationalparkernes hjemmesider, hvorfra de præsenterede eksempler er hentet. Her 
kan man således læse videre og dermed danne sig et mere fyldestgørende billede af den 
sammenhæng, hvorfra de præsenterede eksempler er hentet.

I Idékatalogets bilag 1 er der endvidere givet en række links til centrale, internationale 
organisationer og institutioner, der alle er beskæftiget med nationalparker eller andre 
internationale, beskyttede naturområder.

Bilag 2 indeholder konkrete links til de nationalparker og andre lokaliteter og områder, 
der er omtalt i dette Idékatalog. Her kan man læse videre om de områder, hvorfra idé-
erne og eksemplerne i dette katalog er hentet.
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Natur- og kulturgrundlag 
Natur- og kulturgrundlaget er i flertallet af de udvalgte eksempler meget forskelligt fra 
forholdene i Danmark. De naturgivne rammer for at bevare og vedligeholde en særlig 
naturtype varierer stærkt fra egn til egn, selv inden for Danmarks grænser. Principper og 
metoder vil ofte have en universel værdi, men der skal altid ske en tilpasning og juste-
ring til de lokale miljø- og naturforhold.

Nationalparkernes naturgrundlag kan variere fra områder upåvirket eller næsten upå-
virket af mennesker, til områder, hvor mennesket gennem århundreder eller endog 
årtusinder har præget landskabet og naturen gennem agerdrift, skovdrift og tilsvarende 
indvirkninger på de naturgivne ressourcer. Store dele af Nationalpark Thy har en na-
turnær karakter, men dette er ikke tilfældet for langt størstedelen af arealet i de øvrige 
danske kandidatområder. De danske nationalparker har derfor størst lighed med de 
udenlandske områder, hvor mennesket har rådet gennem meget lang tid. 

Også på artsniveau er det svært umiddelbart at sammenligne de udenlandske områder 
omtalt i dette Idékatalog med de danske nationalparker. Alligevel kan metoderne til for-
valtning af populationer og bestand af udvalgte arter godt overføres til danske forhold, 
således at erfaringer og resultater opnået i en international sammenhæng kan bringes i 
anvendelse i Danmark. Dette gælder eksempelvis erfaringer med invasive arter. Det kan 
også være et spørgsmål om holdning, som ved barkbilleangreb på beskyttede nåleskove: 
Skal naturen have frit løb, eller skal nåleskoven beskyttes mod et billeangreb? 

Kulturhistoriske værdier er på tilsvarende vis ganske forskellige fra område til område, 
men måderne man styrker og formidler værdierne på kan ofte bruges på tværs af grænser 
og forskelle. Dette kan være formidling ved hjælp af audioguides, særlige undervisnings-
tiltag samt restaurering og pleje af kulturhistoriske monumenter.

4. Kan eksemplerne  
 bruges i Danmark?
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Myndighedskompetence
I flere lande har nationalparkens ledelse også myndighedskompetence. Det gælder fx i 
England, hvor nationalparkbestyrelsen samtidig er planlægningsmyndighed for natio-
nalparkens område. Dette er ikke tilfældet i Danmark, og erfaringer fra denne form 
for nationalparkdrift kan således ikke umiddelbart overføres til danske forhold. Uagtet 
deres myndighedsmæssige oprindelse kan erfaringer med fx zonering dog inspirere til 
diskussioner og forslag, som nationalparkbestyrelsen kan bringe op overfor de relevante 
myndigheder (stat, region, kommune).

Ejerforhold og virkemidler
Nationalparkernes ejerforhold varierer. I flere lande er nationalparkerne 100% stats-
ejede, hvilket fx gælder vore nabolande Sverige og Tyskland. Statsejerskabet gør det 
umiddelbart lettere for nationalparkens ledelse at gennemføre projekter inden for par-
kens egne grænser, da der ikke er private ejere. Modsat er en dialog med nationalparkens 
interessenter - uanset ejerskab - vigtig, når målet er at sikre bred opbakning til national-
parkens tilstedeværelse og virke. 

I Danmark vil der være tale om flere former for ejerskab - stat, kommune, fonde, 
private mv. Bestyrelsen kan kun gennemføre projekter via frivillige aftaler med parkens 
ejerkreds. Som et led i nationalparkplanlægningen skal hvert initiativ og forslag såle-
des vurderes ud fra, hvor realistisk det er at gennemføre det konkrete projekt. Det skal 
samtidig undersøges, hvilke virkemidler, nationalparkbestyrelsen har til rådighed til at 
gennemføre det pågældende initiativ. Idekataloget tjener til at videregive eksempler på 
samarbejdsaftaler, virkemidler og inddragelse af interessenter mv. som nationalparkbe-
styrelsen kan bruge til at opnå støtte til de konkrete idéer og initiativer.

Danske nationalparker er forskellige
Selvom de danske nationalparker har et fælles lovgrundlag, er de hver især forskellige og 
rummer vidt forskellige naturmæssige, kulturmæssige og socio-økonomiske karakter-
træk.

Idékatalogets eksempler er derfor ikke lige relevante for alle danske nationalparker. Sö-
deråsen Nationalparks løvskovsprojekt er relevant for fx Kongernes Nordsjælland, men 
ikke for Nationalpark Vadehavet.

Nationalparkbestyrelserne kan her tage udgangspunkt i det omfattende forarbejde, der 
er lavet for den enkelte park. Her er der i forbindelse med det forberedende arbejde 
indgivet og udarbejdet talrige forslag og idéer til drift, pleje og forvaltning af de enkelte 
områder. Ved en nærmere vurdering af disse forslag og idéer i lyset af de konkrete, uden-
landske eksempler givet i dette Idékatalog, vil bestyrelserne på forhånd kunne forkaste 
nogle af disse ideer, mens andre vil blive studeret nærmere og en kontakt måske etable-
ret til den pågældende, udenlandske nationalpark for en udveksling af erfaringer.

Det skal nævnes, at enkelte af de konkrete eksempler allerede kendes fra Danmark. Men 
eksemplerne kan have interesse for en større kreds, som fx trætopbroer eller geocatching. 
Eller de kan inspirere til at indgå i en anden sammenhæng, fx kan ideen med frivillige 
fugle-caretakere bruges på et mindre fugleområder, andre grupper af arter eller i forbin-
delse med overvågning af et nyetableret naturområde.
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Der vil være forskelle i terminologi og lovgivning, når man sammenligner nationalpark-
planer fra forskellige lande.

Men der er ikke de store forskelle i forhold til planernes opbygning og hovedindhold 
(Status, Målsætning, Handlingsplan osv). En nationalparkplan er – uanset fra hvilken 
del af verdenen den kommer fra – en fysisk plan, der fortæller hvad der skal ske hvor. 

Der er i dette kapitel givet en gennemgang af, hvad en dansk nationalparkplan er, hvad 
den indeholder, hvordan den udarbejdes. I en dansk kontekst er de vigtige forudsætnin-
ger, at planen skal respektere eksisterende lovgivning og juridisk gyldige planer – eksem-
pelvis internationale beskyttelsesområder og kommuneplaner. En konkret realisering 
af nationalparkplanen bygger på frivillige aftaler, samarbejde og lokal indflydelse. En 
nationalparkplan er derfor ikke retlig bindende for den enkelte lodsejer, men er udtryk 
for nationalparkbestyrelsens målsætninger og prioriteringer, samt grundlaget for besty-
relsens arbejde.

Kapitlet bygger på de bestemmelser, der findes i Lov om nationalparker og bemærkninger 
til forslag til lov om nationalparker.

5.1 Hvad er en nationalparkplan?
5.1.1 Nationalparkens beskyttelse, udvikling og forvaltning
Det er nationalparkbestyrelsens opgave at udarbejde en plan for nationalparken. Natio-
nalparkplanen er et dokument, der kortfattet beskriver nationalparkens tilstand og hvor-
ledes nationalparkens områder i fremtiden skal beskyttes, udvikles og forvaltes, f.eks.:  

•	 Hvilke	områder	der	skal	beskyttes	og	hvordan?		
•	 Hvorledes	og	hvor	skal	friluftslivet	og	turismen	tilgodeses?		
•	 Hvordan	og	hvor	skal	land-	og	skovbruget	og	andre	erhverv	udvikles?		

5. Den danske  
 nationalparkplan
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Den første del af planen er en status del med fokus på de værdier og potentialer, der er 
grundlaget for at udpege nationalparken. Udgangspunktet er her eksisterende viden og 
de rapporter/projekter, der ligger til grund for at nationalparken er blevet udpeget. 

Anden del af planen har fokus på klare målsætninger og visioner for, hvordan naturvær-
dierne afgørende styrkes og udvikles, og hvor udviklingsmuligheder for friluftslivet og 
erhverv samt formidling af områdets værdier skal beskrives.  I målsætningerne skal der 
lægges særlig vægt på at udarbejde mål for udvikling af naturområderne og deres arter, 
herunder det økologiske potentiale, sammenhæng i områderne og mellem dem, konti-
nuiteten og den naturlige dynamik.

Via nationalparkplanen kan bestyrelsen også vælge at tage andre aktuelle emner ind 
i planen og udarbejde målsætninger for dem – eksempelvis en samlet og koordineret 
formidling af nationalparkens værdier, trafikforhold, forhold for handicappede, mv.

Tredje del af nationalparkplanen er en handlingsplan – der skal indeholde bestemmel-
ser om, hvordan planens mål kan nås. En vigtig forudsætning for nationalparkplanen 
er at udviklingen af nationalparken baseres på frivillighed og samarbejde – det vil også 
påvirke handlingsplanen.

Som en del af handlingsplanen skal der være en redegørelse for, om der kræves tilladelser 
eller dispensationer fra anden lovgivning til at gennemføre projekter og aktiviteter.

Nationalparkplanen skal også beskrive, hvordan bestyrelsen vil følge udviklingen af 
nationalparken, og hvordan det bliver fulgt op og evalueret. Det vil efter den første plan 
indgå som en fast del af planen, at der er en redegørelse for parkens udvikling og en 
evaluering deraf.

I udarbejdelsen af nationalparkplanen skal befolkningen inddrages for at sikre lokalt en-
gagement og opbakning og for at udnytte viden, ideer og forslag fra lokalbefolkningen. 
I planen skal det også beskrives, hvordan befolkningen vil blive inddraget i arbejdet med 
udviklingen og driften af nationalparken. 

Planen skal være så detaljeret og præcis, at nationalparkbestyrelserne er i stand til at til-
rettelægge aktiviteter og den daglige drift efter planen. Nationalparkplanen vil ikke have 
retsvirkning for lodsejere, kommune eller region. 
 
Planen skal være i overensstemmelse med de vedtagelser, der er foretaget af folketinget 
og som fremgår af Lov om Nationalparker og de bekendtgørelser, der udarbejdes for de 
enkelte parker.  Desuden skal planen også sikre, at nationalparkens udvikling er i over-
ensstemmelse med andre vedtagne offentlige planer, der berører arealer i nationalparken, 
f.eks. kommuneplaner, vandplaner eller beskyttelsesområder udpeget i henhold til EU-
lovgivning. Planen er også omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

5.1.2 En fælles forståelse for nationalparkens udvikling
Planen har det væsentlige formål, at den fremmer en fælles forståelse for nationalparkens 
udvikling blandt hovedaktørerne, herunder nationalparkens bestyrelse, nationalparkrå-
det, foreninger og organisationer, erhverv og jordejere. Arbejdet med udarbejdelse af 
planen skal sikre, at nationalparken får en lokal forankring. 
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Det er derfor vigtigt, at alle vigtige aktører deltager aktivt i planlægningsprocessen.  Som 
noget nyt i forhold til andre planer (f.eks. kommuneplaner) skal der iflg. lovgivningen 
for nationalparker også beskrives, hvorledes lokalbefolkningen løbende bliver inddraget 
i arbejdet med planens realisering. 

5.2 Nationalparkplanens indhold
5.2.1 Status, målsætning og handlingsplan
Nationalparkplanen har tre hoveddele: en statusbeskrivelse, en beskrivelse af planens 
målsætning og vision og en handlingsplan.  Disse dele er kort beskrevet i det følgende.

NATIONALPARKPLANENS INDHOLD ARBEJDSOPGAVER

HVOR STÅR VI?

STATUS

•	 Redegørelse	for	planens	forudsætninger	

•	 Redegørelse	for	natur-	og	kulturværdier,	friluftsliv,	
erhverv etc. (Eksisterende forhold, beskyttelse, 
udviklingsmuligheder etc.).

•	 Redegørelse	for	ideer	og	forslag	indhentet	hos	
befolkningen forud for planlægningen.

HVOR VIL VI HEN?

MÅLSÆTNING OG VISION 

FOR NATIONALPARKENS UDVIKLING

•	 Målsætning	

•	 Nationalparkens	forskellige	områder:		Vægtning	
af interesserne (natur- og kulturværdier, friluftsliv, 
erhverv etc.).

•	 Beskyttelse	og	udvikling	af	nationalparkens	
forskellige områder.

HVAD GØR VI?

HANDLINGSPLAN

•	 Redegørelse	for	gennemførelse	af	planens	forslag

•	 Beskrivelse	af	borgernes	inddragelse	i	parkens	
udvikling

•	 Nødvendige	tilladelser	og	dispensationer

EVALUERING •	 Redegørelse	for	parkens	udvikling	og	en	
evaluering deraf

5.2.2 Status - hvor står vi?
Statusbeskrivelsen består af en redegørelse for planens forudsætninger samt en registre-
ring og analyse af de interesser, som skal behandles i planen. 

Rammer og forudsætninger for nationalparkplanen
Planens juridiske grundlag er beskrevet i:

•	 Lov	om	nationalparker	
•	 Bekendtgørelser	for	de	enkelte	nationalparker

Planen skal desuden respektere en række vedtagne og juridisk gyldige planer og område-
udpegninger i henhold til anden lovgivning. Det gælder f.eks. kommuneplaner, regio-
nale planer, vand- og miljøplaner samt områder med juridisk gyldige bindinger f.eks. 
internationale naturbeskyttelsesområder eller områder med fredningsbestemmelser. En 
realisering af planen bygger på frivillighed og samarbejdsaftaler.

Der kan også være andre vigtige forhold eksempelvis hensynet til sammenhæng med 
nabo-områderne. Det kan f.eks. være hensynet til sammenhæng med omgivende natur-
områder, regionale stier eller grønne forbindelseslinjer/korridorer.     
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Endelig skal de ideer og forslag, som nationalparkbestyrelsen har indhentet forud for 
udarbejdelse af planen indgå i arbejdet.  Det kan være generelle ønsker om behandling 
og fremme af særlige interesser, f.eks. informationsvirksomhed, eller ønsker om konkrete 
tiltag f.eks. beskyttelse af særlige biotoper eller anlæg af stier og p-pladser. 

Alle disse forudsætninger og juridiske bindinger må beskrives som grundlaget for 
planens udarbejdelse. Populært sagt definerer disse bindinger det råderum der er for 
nationalparkplanens indhold. Det er også vigtigt, at dette råderum defineres overfor 
borgerne, så der ikke opstår illusioner om nationalparkernes fremtidige indhold, her-
under forslag til aktiviteter, der er uforenelige med natur- og kulturværdierne, der skal 
beskyttes efter anden lovgivning.

Redegørelser og analyser der skal indgå i planlægningen 
I planen skal der være en beskrivelse af nationalparkens aktuelle tilstand – potentiale, 
problemer og udviklingsmuligheder. 

De interesser/emner, der skal indgå i planlægningen, fremgår af Lov om nationalpar-
ker og bekendtgørelserne om de enkelte parker. Der er ikke i lovteksten foretaget en 
systematisk opgørelse, men interesserne fremgår af de enkelte paragraffer samt bekendt-
gørelserne. Interesserne omfatter bl.a. natur, landskab, geologi, kulturhistorie, frilufts-
liv, turisme og jordbrugserhverv (land- og skovbrug), formidling og naturvejledning, 
forskning og undervisning. Der kan være tale om inddragelse af andre emner hvis der er 
behov (f.eks. trafikforhold eller tekniske anlæg).

En væsentlig og stor opgave vil være at redegøre for natur- og kulturværdier, friluftsliv 
og erhverv, herunder en beskrivelse af status, problemer, beskyttelsesbehov og udvik-
lingsmuligheder. Redegørelserne må gribes pragmatisk an og bygge på de registreringer 
og undersøgelser, der allerede er gennemført forud for udpegningen af nationalparkerne.  
Der må lægges særlig omhu i formuleringen af de relevante hovedspørgsmål, der skal 
fremlægges overfor offentligheden. 
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5.2.3 Målsætning - hvor vil vi hen?  
Målsætning og vision
Planen skal indeholde en samlet overordnet målsætning med en vision for hvordan 
nationalparken skal udvikles. En målsætnings-beskrivelse for nationalparkens udvikling 
består af overordnede målsætninger for hele parkens udvikling (som også i vidt om-
fang vil fremgå af bekendtgørelserne). Der kan endvidere udarbejdes målsætninger for 
udviklingen af enkelte emner/interesser eller særlige aktiviteter – flora, fauna, friluftsliv, 
erhverv etc. Endelig kan der udarbejdes målsætninger, der knytter sig til udviklingen af 
delområder.  

I nationalparkerne vil der være store områder, der er udpeget som internationale natur-
beskyttelsesområder, hvor der allerede er målsætninger og handleplaner. Målsætningerne 
for styrkelse af naturværdierne i nationalparkerne vil derfor fokusere på indsatsen i de 
tilgrænsende områder, større sammenhængende områder, etablering af korridorer eller 
på andre naturtyper og arter end de, der er omfattet af Natura 2000-planen. Der kan 
også være målsætninger, der sikrer et højere beskyttelsesniveau end Natura 2000-planen.

Det er særlig vigtigt, at målsætningerne indikerer hvordan man vil afveje og vægte de 
enkelte interesser mod hinanden – generelt og indenfor nationalparkens forskellige om-
råder.  Vægtningen af interesserne skal afspejles i de beskrevne målsætninger. 

5.2.4 Handlingsplan - hvad gør vi?
Handlingsplanen består af: 

•	 En	redegørelse	for,	hvordan	planens	forskellige	forslag	kan	gennemføres	(frivillige	
aftaler, opkøb, formidling, samarbejde etc.). 

•	 Den	skal	indeholde	en	beskrivelse	af,	hvordan	der	prioriteres	i	planperioden	i	forhold	
til projekter og aktiviteter, og hvad bestyrelsen vil arbejde for.

•	 En	redegørelse	for,	hvad	det	kræver	af	dispensationer	og	tilladelser.
•	 En	plan	for,	hvordan	borgerne	bliver	inddraget	og	kan	deltage	i	arbejdet	med	udvik-

lingen og driften af nationalparken.
•	 Der	kan	også	indgå	en	plan	for	langsigtede	tiltag	til	informationsvirksomhed	om	

parkens værdier og de muligheder der er for turisme og friluftsliv eller andre rele-
vante emner.

For en handlingsplan til styrkelse af naturen er det vigtigt at være opmærksom på, at 
tidsperspektivet kan være mere end 20-30 år før man har nået målet. Samtidig er forud-
sætningen at realisering af handlingsplanen bygger på frivillighed og samarbejdsaftaler 
med de relevante parter. Det betyder, at det ikke er alle projekter og aktiviteter i hand-
lingsplanen, der kan beskrives lige detaljeret med hensyn til indhold og økonomi.
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5.3 Planlægningens hovedfaser 

PLANLÆGNINGENS FASER INDHOLD, KOMMENTARER M.V.

Udarbejdelse af ideoplæg 

(før planlægningens start)

Udarbejdelse af idéoplæg der bør indeholde:

•	 en	redegørelse	for	lovbundne	og	andre	
forudsætninger for planen (hvad er rammerne og 
hvad kan man ikke fravige?)

•	 hovedspørgsmål	til	borgerne.	(Spørgsmålene	
afspejler de muligheder eller det råderum, der er 
for udarbejdelse af planen i forhold til loven, 
bekendtgørelserne m.v.)

Nationalparkrådet bistår bestyrelsen med arbejdet. 
Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper for at 
tilvejebringe ideer og forslag.

Udsendelse af idéoplæg med 
indkaldelse af ideer og forslag. 

Bestyrelsen står for en oplysningsvirksomhed for at 
sikre en bred offentlig debat om 
nationalparkplanen – eksempelvis på hjemmesiden, 
offentlige møder, udstillinger, ekskursioner, 
annoncering mv. Bestyrelsen kan nedsætte 
arbejdsgrupper o. lign. til at videre bearbejde de 
modtagne ideer og forslag.

Udarbejdelse af udkast til plan  

Hovedindhold:

•	 Redegørelse	for	planens	
forudsætninger, herunder resultaterne 
af den offentlige høring med 
hovedspørgsmål til borgerne

•	 Redegørelse	for	natur-	og	
kulturværdier, friluftsliv, erhverv m.v. 
(status, problemer, 
udviklingsmuligheder) 

•	 Forslag	til	målsætning	og	vision

•	 Forslag	til	handlingsplan		

•	 Redegørelse	af	nødvendige	tilladelser	
og dispensationer

•	 Evaluering

I forbindelse med udarbejdelse af planforslaget kan 
der bl.a. afholdes temamøder med 
nationalparkrådet og eksterne eksperter.  

Offentlig høring Planforslaget sendes til miljøministeren, relevante 
myndigheder, foreninger mv. Berørte lodsejere 
modtager sammen med planforslaget en særskilt 
orientering om forslagets hovedindhold. Der 
arrangeres bl.a. offentlige møder med deltagelse af 
repræsentanter for nationalparkbestyrelsen og 
nationalparkrådet.

Der iværksættes anden informations- og 
debatvirksomhed. 

Evt. revision af udkast til plan Bestyrelsen vedtager nationalparkplanen på 
baggrund af de modtagne bemærkninger. Hvis 
bestyrelsen vurderer, at der er væsentlige ændringer 
skal det ændrede forslag til offentlig debat igen.

Offentliggørelse af 
nationalparkplanen

Bestyrelsen offentliggør den endelige plan og 
orienterer dem, der har fået forslaget tilsendt og de 
der har haft indsigelser til det udsendte forslag.
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5.4 Opgaver for nationalparkbestyrelsen og nationalparkrådet 
5.4.1 Nationalparkbestyrelsens deltagelse i planlægningen
Det er nationalparkbestyrelsens opgave at udarbejde nationalparkplanen og udvikle 
parken i overensstemmelse med planen.  

Der skal bl.a. gennemføres to vigtige aktiviteter i forhold til borgerne:  

•	 Indkaldelse	af	ideer	og	forslag	forud	for	planlægningens	start.
•	 Offentlig	høring	af	udkastet	til	plan.	

Det vil være naturligt, at bestyrelsesmedlemmerne deltager aktivt i møder i forbindelse 
med disse høringer.  

5.4.2 Nationalparkrådets deltagelse i planlægningen
Nationalparkrådene bistår nationalparkbestyrelserne i sager af større betydning og i 
principielle spørgsmål. Rådets opgave er at sikre en bred lokal indflydelse på parkens 
drift og udvikling. Det er derfor naturligt, at rådene deltager aktivt i forbindelse med 
udarbejdelse af planen, der beskriver målsætninger og konkrete handlinger for national-
parken. 

Det vil også være vigtigt, at rådene deltager i forbindelse med udarbejdelse af idéoplæg 
med hovedspørgsmål til brug for de offentlige høringer. 
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Canada
Trætopbroer
Banff
Prince Albert 
Trans Canada Trail

England
Yorkshire Dales
Northumberland
Trætopbroer
Geocaching
New Forest
Peak District

Wales
Snowdonia
Brecon Beacons

Frankrig
Périgord-Limousin
Vanoise

Holland
De Weerribben
BirdLife

Italien
Abruzzo

Spanien
Sierra Norte

Equador
Galápagos

USA
Selway-Bitterroot
San Pablo Bay
Yellowstone
Geocaching
Fort Frederica
Mount Rainier
Indian River Lagoon

Tyskland
Pfälzerwald
Bayerischer Wald
Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer
Müritz 
Harz 
Eifel 
Wattenmeer Niedersachsen

6. Eksemplerne

Skotland
Loch Lomond & The Trossachs
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Tyskland
Pfälzerwald
Bayerischer Wald
Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer
Müritz 
Harz 
Eifel 
Wattenmeer Niedersachsen

Finland
Oulanka

New Zealand
Aoraki/Mount Cook
Sponsorater

Sydafrika
Kruger
KwaZuluNatal

Østersøregionen
BIRD-projekt

Cameroun
Boumba Bek

Singapore
Tropisk regnskov

Litauen
Zemaitijos

Sverige
Fulufjället
Söderåsen
Skåneleden
Kristianstads Vattenrike

Danmark
Trætopbroer
Geocaching
BirdLife

Temaer
Zonering
Natur- og landskabsværdier
Naturoplevelser og friluftsliv
Kulturhistoriske værdier
Markedsføring
Samarbejdsaftaler
Inddragelse af frivillige
Revision af planer
Medfinansiering
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Zonering 

Zonering | Tyskland – Pfälzerwald

Tyskland – Pfälzerwald

I biosfærereservatet Pfälzerwald har man gennemført en zonering efter 
UNESCOs retningslinjer. Parken er delt op i en kernezone, hvor 
naturværdierne skal beskyttes, en plejezone, hvor kulturlandskaber med 
ekstensivt landbrug skal bevares og en udviklingszone, hvor der er fokus 
på frivillige samarbejdsaftaler. 

Pfälzerwald blev udpeget til naturpark 
i 1959 og til biosfærereservat i 1992. I 
1998 blev området en del af det græn-
seoverskridende tysk-franske biosfære-
reservat Pfälzerwald-Nordvogesen. Med 
sine 1.790 km2 er det en af de største 

naturparker i Tyskland, og Pfälzerwald er 
samtidig det største, sammenhængende 
skovområde i Tyskland. Herudover er 
området en del af den såkaldte vinvej, 
hvor et væld af borge og borgruiner vid-
ner om områdets romerske fortid. 

Planen
Alle biosfærereservater er omfattet af 
UNESCOs projekt "Mennesket og bio-
sfæren". I biosfærereservatet Pfälzerwald 
er der udlagt en kernezone, der dækker 
2,1 % af parken, en plejezone der dækker 
27,7 % og en udviklingszone, der dækker 
70,2 %.

Kernezonens formål er at tillade, at 
den naturlige dynamik og de økologiske 
processer så vidt muligt kan finde sted 
uden påvirkning fra mennesker. Området 
kan bruges til forskning og uddannelse, 
og når blot det ikke påvirker naturen, 
er det samtidig tilgængeligt for folk, der 
søger naturoplevelser. I kernezonen skal 
Pfälzerwalds karakteristiske naturtyper 
være repræsenteret. Det vil sige skov, 
kilder, bække og klippeområder.

I plejezonen findes de plejeafhængige 
naturtyper. Det er f.eks. lysåbne dalområ-

der, lyse skove, overdrev og mosaikland-
skaber, hvor der veksles mellem områder 
med skov og områder med åbent land. 
Plejezonens formål er at bevare de værdi-
fulde kulturlandskaber med deres natur-
indhold og at tjene som bufferzone ind 
mod kerneområderne. Alle kerneområder 
er således omgivet af plejezoner. Her-
udover er formidling og naturoplevelse 
en vigtig målsætning, og nye tiltag med 
fokus på dette er på vej.

Udviklingszonen er den resterende 
del af biosfærereservatet. Udviklingen her 
kræver involvering og samarbejde mellem 
en lang række aktører, da formålet er at 
udvikle mere miljøvenlige driftsmetoder 
på	de	private	arealer.	Zonen	kaldes	også	
samarbejdszonen, fordi der kan være 
landbrug, beboelse og andre former for 
arealudnyttelse, som ikke er forbundet 
med naturbevarelse.

Formål 
Formålet med et biosfæreområde er at 
være model for balancen mellem menne-
ske og natur. Det betyder, at områderne 
dels skal beskytte den biologiske mangfol-
dighed og dels skal sørge for bæredygtig 
økonomisk udvikling, naturformidling 
og forskning. Formålet med zoneringen i 
parken er at: 

•	 skabe	overblik	over	reservatets	områ-
der og deres potentiale

•	 udvikle	området	til	at	kunne	tjene	
som spredningskorridor til bl.a. 
Frankrig og Rhinen 

•	 beskytte	habitatområder	(Natura	
2000) i biosfærereservatet

•	 videreudvikle	formidlingsindsatsen	og	
den rekreative udnyttelse af området.

Berlin

Nordsøen

Hamburg

Leipzig
Düsseldorf

Frankfurt

München
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Initiativer
Kernezonen består af et område på ca. 
230 hektar samt 15 mindre områder. For 
alle kernezoner bliver der lavet specifikke 
skovudviklingsplaner, der bl.a. omfatter 
fjernelse af ikke-hjemmehørende træarter. 
Denne fjernelse er som udgangspunkt det 
eneste tiltag, der må finde sted i zonen, 
fordi menneskelig påvirkning så vidt 
muligt skal undgås. Områdets udvikling 
skal observeres og dokumenteres gennem 
et overvågningsprogram. Målsætninger og 
udviklingstiltag i området koordineres i 
øvrigt i tæt samarbejde med naturbeskyt-
telsesorganisationer, naturparkforeningen 
og lokale aktører. Det sker for, at alle har 
lejlighed til at bidrage med gode ideer, 
men også for at opnå accept fra offentlig-
heden. 

Plejezonen dækker knap 500 km2. I 
plejezonen findes ingen regler eller forbud 
i forhold til de arealanvendelser, der er 
tilladt, men alle aktører bliver opfordret 

til at tage hensyn til stedets naturværdier. 
Der er planer om at gennemføre projek-
ter, der skal beskytte arter eller levesteder 
eller, som har fokus på naturformidling. 
Eksempelvis skal man tilgodese kravene 
til levesteder for de plejeafhængige arter, 
der er typiske for området og kultur-
landskaberne skal bevares med ekstensiv, 
naturnær drift. Samtidig skal man undgå 
aktiviteter i udkanten af kerneområderne, 
som kan medføre negative påvirkninger 
inde i selve kerneområderne.

Udviklingszonen dækker ca. 1.250 
km2. Her findes mange forskellige former 
for arealanvendelse, f.eks. til rekreation, 
landbrug, skovbrug, beboelse, infra-
strukter etc. Der er fokus på samarbejde, 
bæredygtig udvikling, bevaring af kul-
turlandskabet, offentlighedsarbejde og 
naturundervisning, involvering af lokalbe-
folkning og gennemførelse af miljøvenlige 
projekter.

Evaluering
Der kendes ikke til evalueringer af zone-
ringen	i	reservatet.	Zoneringen	følger	ikke	
helt de tyske retningslinjer, idet det her 
er et krav, at mindst 3 % af reservatet er 
kernezone. Pfälzerwald består imidlertid 
kun af 2,1 % kernezone. 

Aktører

Zoneringen er udarbejdet for det tyske 
miljøministerium af den lokale 
miljøforvaltning i Rheinland-Pfalz.

Finansiering

Finansiering af zoneringen kendes ikke, men 
stammer formentlig fra biosfærereservatets 
budgetter til den løbende administration.

Kort over zonerne i Pfälzerwald. De røde er 
kernezone, de mørkegrønne er plejezone 
og de lysegrønne er udviklingszone. De 
skraverede områder er herudover udlagt 
som stillezone. Det ses, at alle kernezoner 
er omgivet af plejezone.
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Zonering | Sverige – Fulufjället

Formål
Formålet med zoneringen er at tilgodese 
forskellige forhold i de enkelte zoner og 
give et bedre grundlag for forvaltning 
og	planlægning	i	parken.	Zonerne	giver	
de besøgende en viden om, hvad de kan 

forvente sig af besøget i de enkelte zoner. 
Zoneringen	er	samtidig	et	vigtigt	forvalt-
ningsværktøj, idet det leder folk hen, hvor 
naturen er mindst sårbar over for slid og 
forstyrrelser. Resultatet er, at flere kan 
besøge parken.

Planen
Fulufjället Nationalpark er inddelt i zoner 
med forskellige restriktioner på, hvad 
besøgende	må	foretage	sig.	Zoneringen	
er baseret på den internationalt mest 
anvendte zoneringsmetode, ROS (Recrea-
tion Opportunity Spectrum). 

I ROS er det vigtigste element en 
indledende definition af klasser fra urørt 
til stærkt påvirket natur og angivelse af 
de enkelte områders negative og positive 
egenskaber. Som udgangspunkt er der 
adgang til alle zoner, men mulighederne 
for oplevelse af naturen varierer fra zone 
til zone. Målsætningen er, at inddelingen 
i klasser, sammen med kortlægning af de 
forskellige besøgsgruppers præferencer 
for naturoplevelse, giver mulighed for 
at planlægge anvendelse af parken mere 
målrettet.

Fulufjället er på baggrund af ROS 
blevet inddelt i fire zoner:

I. Urørt zone. Ingen jagt, fiskeri, renhold 
eller flytrafik lavere end 610 m. For-
budt at gennemføre konkurrencer og 
større arrangementer uden tilladelse. 
Referenceområde for videnskaben. 
Området udgør 60 % af parken 

II. Lavaktivitetszone. Som zone 1, men i 
skovområderne er elgjagt tilladt. Om-
rådet udgør 15 % af parken

III. Højaktivitetszone. Scooterkørsel med 
maks. 30 km/t er tilladt på stier og til 
fiskepladser. Fiskeri, kælkning, elgjagt, 
arrangementer og til en vis grad over-
flyvning tilladt. Tiltag til formidling af 
naturen koncentreres i dette område. 
Området udgør 25 % af parken

IV. Ankomstzone (angöringszon) – Med 
anlæg såsom veje, parkering, informa-
tion og servering. Åben ild og teltning 
forbudt (1. april-1. december).

Sverige – Fulufjället 

Zoneringskort.  
Se teksten for forklaring af 
zonerne.

Nationalparken Fulufjället er et eksempel på, hvordan zonering kan 
bruges som værktøj til at styre de besøgendes færdsel i en nationalpark. 
Udfordringen ligger i på samme tid at tilgodese både lokale, rekreative 
og videnskabelige interesser. Det gør man ved at udpege områder med 
forskellige formål og restriktioner.

Fulufjället ligger i et fjeldområde i det 
sydlige Midtsverige, er 385 km2 stort og 
blev udpeget som nationalpark i 2002. 
Der er ingen beboere i selve parken, men 
i umiddelbar nærhed af parken bor ca. 
400 mennesker. Hele parken er samtidig 

et Natura 2000-område og udpeget som 
PAN-park. Der er ca. 100.000 besøgende 
årligt, som primært kommer for at vandre 
i uspoleret natur og opleve Sveriges høje-
ste vandfald, Njupeskjär. 

V

IVIII

II

I

Stockholm

Østersøen

De
n 

bo
tn

isk
e 

Bu
gt

Kattegat

Göteborg

Malmö

Uppsala



23Zonering | Sverige – Fulufjället

Aktører

Projektet i Fulufjället er igangsat af Dalarna 
Länsstyrelse og Naturvårdsverket. Herudover 
har EU finansieret, og de lokale er blevet 
involveret i projektet og har leveret input. 
Parken er udpeget som PAN-park. 

Finansiering

Projektet er delvist støttet af EU og 
herudover af den svenske stat og den lokale 
Länsstyrelse.

Initiativer
Undersøgelser i Fulufjället Nationalpark i 
2001 og 2003 indikerer, at ROS-zonerin-
gen har fungeret i forhold til friluftslivet. 
Det er derimod for tidligt at sige, hvor-
vidt zoneringsmetoden også fungerer som 
naturbeskyttelsesinstrument. Dog er det 
allerede nu konstateret, at besøgsantallet 
er lavt i de områder, der er udpeget til at 
være relativt urørte.

Den optimale anvendelse af metoden 
forudsætter en række forhold:

•	 De	besøgende	skal	opleve	restriktio-
nerne som fornuftige og forståelige

•	 Det	er	svært	at	få	belyst	alle	de	måder,	
parken besøges på og især at få under-
søgt, hvorfor den evt. ikke besøges

•	 Det	er	vigtigt,	at	der	sker	en	løbende	
revidering af zoner, så zoneringen ikke 
blive statisk

•	 Der	bør	sikres	en	høj	grad	af	kontrol	
over de forvaltede områder. Ved min-
dre kontrol bliver samarbejdsaftaler 
afgørende.

Evaluering
Udpegningen af Fulufjället National-
park var problematisk på grund af lokal 
modstand mod de restriktioner på jagt og 
snescooterkørsel, som den ville medføre. 
De lokale så reguleringen som en utidig 
indblanden i deres traditionelle livsstil, 
ligesom fordelene ved en nationalpark 
var meget uklare, og der var stor mistillid 
til regeringen. Især konflikterne mellem 
nationale og lokale interesser og mellem 
udkantsområder og centraladministra-
tionen var fremtrædende. For at løse 
konflikterne blev Fulufjället Surrounding 
Project igangsat af Dalarna Länsstyrelse 
og Naturvårdsverket.

 Den første fase var projektgruppens 
besøg i området med kortlægning af de 
lokale sociale forhold og tydeliggørelse af 
de socioøkonomiske forhold i området. 
Dette blev døbt 0-alternativet, da det 
repræsenterede en fortsættelse af de nuvæ-
rende forhold, uden nationalpark.

Anden fase var alternativet – nemlig 
etablering af en nationalpark. Fasen 
fokuserede på inddragelse af den lokale 
befolkning og tiltag uden for parken, som 
kunne give socioøkonomiske fordele til 
lokalområdet og sikre udvikling. Mange 
af de forslag til lokal erhvervsudvikling og 
andet, som blev fremsat, er siden blevet 
gennemført, bl.a. på baggrund af medfi-
nansiering fra EU. 

Zoneringen	med	ROS-metoden	
bidrog væsentligt til realisering af parken. 
Den tydeliggjorde henholdsvis de lokale 
og nationale fordele ved en nationalpark 
ved at udpege forskellige områder, hvor 
de enkelte interesser kunne tilgodeses. 
Herudover var metoden transparent, 
teoretisk og praktisk forståelig og et godt 
kommunikationsværktøj. 

Den svenske regering har siden udpe-
get Fulufjället som et eksempelprojekt på, 
at naturbeskyttelse kan bidrage til lokal 
udvikling. Derfor kommer parken også til 
at tjene som model for fremtidig natio-
nalparkdannelse i Sverige.

Fulufjället nationalpark

Njupeskär. Det højeste 
vandfald i Sverige (93 m)
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USA – Selway-Bitterroot Wilderness

I Selway-Bitterroot Wilderness i 
USA har man mange års erfaringer 
med, hvordan zonering kan 
bruges som værktøj til at styre de 
besøgendes færdsel i området. 
Det er især LAC-metoden (Limits 
of Acceptable Change), som har 
dannet grobund for den plan, der 
udgør bestemmelserne for 
området i dag.

Selway-Bitterroot Wilderness (SBW) er et 
område med skove, floder og bjerge, der 
ligger i staterne Idaho og Montana i det 
nordvestlige USA. Det er ikke en national-
park, men en såkaldt beskyttet vildmark. 
Området blev udpeget i 1964 og er i dag et 
af USA's største vildmarker med et areal på 

5.300 km2. Der er kun få beboere inde i 
området, men byen Elk City med ca. 2.000 
indbyggere ligger umiddelbart sydvest for 
området. De mange besøgende kommer 
primært for at vandre i storslået natur, rafte 
på floderne, fiske, gå på jagt og for at opleve 
områdets dyr, planter og bjergformationer.

Planen
I 1985 blev medarbejderne i de tre natio-
nale skove Bitterroot, Nez Perce og Clear-
water National Forests, der alle ligger i 
SBW-området, enige om en fælles planlæg-
ning af området baseret på LAC-metoden. 

LAC fokuserer på menneskets på-
virkning af miljøet og på, hvor stor en 
menneskeskabt ændring, der er accepta-
bel. Miljøet skal opfattes bredt og dækker 
f.eks. både naturen og publikumsfacilite-
ter. LAC blev udviklet, fordi man i USA 
kom frem til, at det var tæt på umuligt at 
definere en rekreativ bæreevne for naturen 
baseret på biologiske principper. 

LAC-processen foregår i ni trin:
1. Identifikation af problemer, interesse-

konflikter samt de unikke værdier og 
muligheder, der er i området.

2. Definition og beskrivelse af de typer af 
zoner, der kan etableres i området. 

3. Valg af målbare sociale og ressource-
mæssige indikatorer for tilstanden i 

de enkelte zoner (f.eks. antal ødelagte 
træer på teltpladser).

4. Opgørelse over de eksisterende res-
sourcer og sociale tilstande, dvs. 
0-alternativet.

5. Fastsættelse af målbare standarder for 
indikatorerne.

6. Identifikation af zonerne på et kort.
7. Identifikation af forvaltningstiltag for 

zonerne – hvor er der problemer nu, 
og hvad skal gøres?

8. Endelig inddeling i zoner og tilhør-
ende forvaltningsprogram/handleplan.

9. Handling og overvågning af tiltagene.

Gennem processen i SBW medvirkede 
20-30 personer fra området, herunder be-
boere og forskere, og i perioden fra 1985-
1992 mødtes de med embedsmændene 
ca. 40 gange. Resultatet af arbejdet var en 
forvaltningsplan, som i 1992 officielt blev 
indarbejdet i de tre skoves skovplaner. 
Herefter begyndte implementeringsfasen.
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Formål 
Formålet med LAC er at håndtere of-
fentlighedens påvirkning af miljøet, så 
naturressourcerne (herunder også pub-
likumsfaciliteter såsom primitive telt-
pladser) beskyttes til gavn for fremtidens 
besøgende. Det betyder, at hvis et område 
belastes af mange overnattende campister, 

der ødelægger ressourcerne i en uaccep-
tabel grad, så må området lukkes eller 
genoprettes og forvaltes anderledes. Vur-
deringen af belastningen beror på over-
vågning af de udvalgte indikatorer. De 
forskellige zoneringer betyder, at beboere 
og besøgende hurtigt kan sætte sig ind i, 
hvor der er muligheder og restriktioner.

Initiativer
Der er gennemført flere zoneringer i om-
rådet med udgangspunkt i LAC-metoden. 
Zoneringerne	er	udpeget	med	forskel-
lige formål og restriktioner, men det er 
fælles for dem alle, at de skal tilgodese 
både lokale, rekreative og videnskabelige 
interesser.

Der er bl.a. lavet zoneringskort over, 
hvor motoriserede køretøjer må færdes, 
og hvor de ikke må komme. Her er fokus 
specielt de 4-hjulede motorcykler og 
snescootere, som kan komme ind i de 
fjerneste afkroge, hvor der ellers ikke er 
menneskelige forstyrrelser. Der er udlagt 
tre zoner, hvor zone 1 er områder, hvor 

motoriserede køretøjer må køre, zone 2 er 
der, hvor der er mulighed for både motor-
trafik og ikke-motoriseret trafik, og zone 
3 er der, hvor motorkøretøjer er forbudt. 

Der er ligeledes lavet en tredelt zo-
nering af floderne i området, nemlig for 
vilde, sceniske og rekreative floder. De 
rekreative floder er dem, hvor man kan 
komme helt hen til floden fra bil eller 
tog, og hvor f.eks. rafting er tilladt. De 
flotte floder kan ses fra bil og fra diverse 
udsigtspunkter, og de vilde floder kan 
kun opleves, hvis man vandrer ind til dem 
via	en	vandrerute.	Zoneringen	er	lavet	for	
at informere besøgende, men også for at 
beskytte floderne mod overdreven brug.

Evaluering
Der har været mange problemer i gen-
nemførelsen af LAC-processen, bl.a. på 
grund af udskiftning af personer i borger-
gruppen og for lidt viden om områdets 
iboende kvaliteter. Sidstnævnte medførte, 
at zoneringen ikke var fyldestgørende 
nok, og at der ikke kom fokus på det, der 
virkelig er værd at bevare i området. Der-
for undergår skovplanerne nu en revision, 
der får den nyeste viden med.

Specielt zoneringen over, hvor der må 
være motoriserede køretøjer, har haft stor 
effekt på både dyrelivet og de besøgende. 
Samtidig er det den zonering, det har været 
sværest at gennemføre pga. lokale interesser. 

Aktører

US Forest Service - Bitterroot, Nez Perce and 
Clearwater National Forests - samt borgere 
og forskere, der deltog i LAC-projektet. 

Finansiering

Projektet er finansieret af US Forest Service.

På kortet ses den tredelte zonering af floderne i rekreative (grøn), sceniske (lilla) og vilde 
(orange) floder samt den tredelte zonering for motorkøretøjer (grå: ingen motortrafik, 
hvid: motortrafik, grøn: både og).
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New Zealand – Aoraki/Mount Cook

I den new zealandske nationalpark Aoraki/Mount Cook har man brugt 
zonering som værktøj til at sikre udvikling i et landsbysamfund inde i 
nationalparken og til at styre den samlede byudvikling inden for 
parkens grænser. Målet er at tilgodese både lokale, nationale og 
rekreative interesser, og det gør man ved at udpege områder med 
forskellige formål i landsbyen Mount Cook Village.
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Nationalparken Aoraki/Mount Cook lig-
ger i et 707 km2 stort område med bjerge, 
gletsjere	og	dale	på	New	Zealands	sydø.	
Hovedattraktionen er den uspolerede 
natur og landets højeste bjerg, Aoraki, 
også kendt som Mount Cook. Inde i 
nationalparken ligger landsbyen Mount 
Cook Village, der fungerer som udgangs-

punkt for besøg i parken. De fleste gæster 
begrænser deres besøg til landsbyen og 
dens næromgivelser. Landsbyen har ca. 
150 helårsbeboere, men om sommeren 
stiger indbyggertallet betragteligt i kraft af 
de mange tilrejsende sæsonarbejdere, der 
servicerer parkens ca. 250.000 gæster.

Planen 
I begyndelsen gjaldt nationalparkpla-
nen for Aoraki/Mount Cook kun for 
de arealer, som den lokale fredningssty-
relse administrerede, mens ansvaret for 
landsbyens udvikling lå hos en sammen-
slutning af turisthoteller. Det blev dog 
hurtigt klart, at der var brug for metoder 
til at skabe kontinuitet og klarhed om 
landsbyens fremtidige udvikling, og 
derfor er landsbyens arealudnyttelse nu 
reguleret i nationalparkplanen. 

Ifølge planen skal landsbyen være 
kompakt og udnytte arealet optimalt. 
Den skal imødekomme behov hos både 
gæster, beboere, koncessionshavere og 
det lokale maorifolk. Samtidig skal den 
påvirke områdets store naturmæssige 
kvaliteter mindst muligt og stræbe efter 
høje standarder i bl.a. servicefaciliteter, 
så de stemmer overens med parkens og 

landsbyens gode nationale og internatio-
nale image. 

Ligeledes skal landsbyen rumme 
bestemte faciliteter såsom nationalparkad-
ministration, besøgsinformation, overnat-
ningsfaciliteter, faciliteter til dagsturister, 
indkøbsfaciliteter, åbne pladser og fortov, 
nødberedskab, adgang for biler mv. De 
åbne pladser har til formål at beskytte 
hjemmehørende vegetation, sikre mod 
oversvømmelse, skabe et behageligt bebo-
elsesområde, skabe sammenhæng mellem 
landsbyen og selve nationalparken og ikke 
mindst sikre udsigten til det omgivende 
landskab. 

Endelig hedder det i nationalpark-
planen, at bygninger og funktioner, hvis 
beliggenhed ikke passer ind i planerne 
for landsbyen, bør flyttes uden for parken 
eller til andre steder i landsbyen. 

Formål 
Det overordnede mål med at inkorporere 
landsbyen i nationalparkplanen er at sikre 
de rekreative, arkitektoniske, arkæologi-
ske, historiske og naturmæssige værdier, 
som landsbyen repræsenterer, samtidig 
med at den skal kunne udvikle sig. Der er 
fokus på, at landsbyen bevarer og udvik-

ler sin nationale og internationale status 
med hensyn til rekreative og offentlige 
goder og servicefaciliteter, herunder bl.a. 
overnatningstilbud i alle prisklasser. Det 
betyder også, at landsbyens landskaber, 
oprindelige natur og naturlige karakter-
træk skal bevares. 
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Herudover er der en række delmål i planen:
•	 Alle	introducerede	planter	og	skadedyr	

i landsbyen skal så vidt muligt udryddes
•	 Landsbyens	kulturarv	og	arkæologiske	

områder skal beskyttes
•	 Landsbyen	skal	planlægges	sådan,	at	

den ikke kompromitterer nationalpar-
kens status som World Heritage Area

•	 Besøgende	skal	opmuntres	til	at	se	
landsbyen som en indgang til at op-
leve nationalparkens unikke natur og 
kultur og ikke blot som en destination 
i sig selv

•	 Enhver	form	for	erhverv	i	landsbyen	
skal leve op til den overordnede mål-
sætning. 

Formålet med zoneringen af landsbyen er 
derfor at tilgodese de forskellige formål i 
de enkelte zoner og give et bedre grundlag 
for en målrettet forvaltning og planlæg-
ning	i	landsbyen.	Zoneringen	er	altså	med	
til at sikre, at udviklingen af landsbyen 
går i den ønskede retning og lever op til 
de mål og delmål, som er nævnt ovenfor.

Initiativer
Nationalparken er inddelt i zoner efter 
zoneringsmetoden ROS (Recreation Op-
portunity Spectrum), der giver forskel-
lige restriktioner for, hvad besøgende må 
foretage sig i de enkelte zoner i parken. 
Derudover er der en særlig zonering af 
selve landsbyen Mount Cook Village. 
Forud for zoneringen af Mount Cook 
Village bidrog forskellige interessenter fra 
landsbyen til en rapport med ideer til for-
bedringer i landsbyen. Herfra kom forslag 
om et “landsbyhjerte”, flere åbne arealer, 
bedre information til besøgende, bedre 
trafik- og parkeringsløsninger mv. Man 
har efterfølgende forsøgt at imødekomme 
disse forslag ved at inddele landsbyen i 
tre forskellige zoner med mellemliggende 

åbne områder og administrative facilite-
ter. De tre zoner er:
•	 Erhvervszonen:	I	landsbyens	centrum	

ligger erhvervsaktiviteter såsom hotel-
indkvartering, restaurant, café, butik, 
benzintank og besøgscenter

•	 Rekreativitetszonen:	Her	ligger	den	
primære indkvartering af besøgende 
med vandrerhjem, moteller samt 
læskure og andre faciliteter for dags-
turister 

•	 Beboerzonen:	Her	bor	byens	indbyg-
gere.

Imellem zonerne er der åbne arealer, og 
her ligger f.eks. skole, tennisbaner, konto-
rer og depoter samt byens renseanlæg.

Evaluering
Zoneringen	af	landsbyen	tydeliggjorde	
henholdsvis de nationale, lokale og 
rekreative behov ved at udpege forskellige 
zoner, hvor de enkelte interesser kan til-
godeses. Herudover var metoden praktisk 
forståelig og fungerede som et fremadret-
tet kommunikations- og arbejdsværktøj. 

Erfaringen med zoneringen er, at der er 
kommet bedre sammenhæng mellem 
landsbyen og nationalparken, at zonerin-
gen virker efter hensigten, og at en fortsat 
udvikling af landsbyen er mulig inden 
for zoneringens og nationalparkplanens 
rammer.

Aktører

Nationalparkplanen er udarbejdet af den 
new zealandske fredningsstyrelse og skal 
guide forvaltningen af parken frem til 2014. 
Planen har været i høring hos borgerne.

Finansiering

Planen er finansieret af den new zealandske 
fredningsstyrelse.

Landsbyen Mount Cook 
i dalen.
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Ecuador – Galápagos

På Galápagos er turisternes påvirkning af naturen en vigtig problematik, 
fordi naturen er sårbar, og det årlige besøgstal højt. På baggrund af en 
analyse af turisternes påvirkning af naturen har man derfor indført 
regler for, hvor og i hvor stort antal turister må færdes på øgruppen.
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nØgruppen Galápagos tilhører Ecuador og 
blev udpeget til nationalpark i 1959. Den 
består af 19 større øer og et stort antal 
mindre øer og dækker 7618 km2. Øerne 
er først og fremmest kendt for den relativt 
upåvirkede natur og det høje antal arter, 
som ikke findes andre steder i verden. 

Blandt mange andre kan nævnes darwins 
finker, landskildpadder, havleguaner og 
pelssæler. Parken besøges årligt af over 
100.000 turister, og turismen på Galápa-
gos står for 40 % af Ecuadors samlede 
omsætning i turistbranchen.

Planen
Turismen på Galápagos startede for alvor i 
1969, og forvaltningen af turister blev sat 
i system i 1971, hvor nationalparken over-
tog ansvaret. Turisternes adgang til øerne 
reguleres i dag meget strengt for at undgå, 
at de store naturværdier ødelægges. I dag 
kan man besøge 70 lokaliteter på øerne 
uden specialtilladelse. Lokaliteterne er delt 
op i tre forskellige zoner. "Begrænset", 
som er lokaliteter med store naturvær-
dier og restriktioner på antallet af besøg, 
”Intensiv”, som ligeledes har stor værdi, 
og hvor der er visse restriktioner for besøg 
og ”Rekreativ”, som er lokaliteter, der kan 
besøges uden restriktioner. 

Formål 
Formålet med zoneopdelingen er at 
mindske påvirkningen af øernes sårbare 
natur. Turister kommer oftest kun i en 
lille del af parken, men netop i den del, 
hvor de mest unikke naturværdier findes. 
Derfor er det vigtigt, at infrastrukturen 

i disse områder kan bære det øgede pres, 
eller alternativt at presset lettes gennem 
streng adgangskontrol. Undersøgelserne 
af turismens påvirkning af udvalgte loka-
liteter bidrager til, at adgangsrestriktioner 
kan opdateres og ændres løbende.

Initiativer
For at kunne identificere de forskellige 
kategorier af lokaliteter og for at kunne 
håndtere de mange turister blev der i 
2000 iværksat et turismeovervågnings-

program. Den anvendte metode kaldes 
Visitor Impact Management (VIM), og 
den er udviklet i USA. Metoden opdeles i 
otte faser: 

Landleguan.

Landskildpadde.
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Evaluering
Der er ikke lavet en egentlig evaluering af 
VIM-undersøgelsen og den efterfølgende 
zonering, men undersøgelsen er indskre-
vet i nationalparkplanen. 

I planen er bærekapaciteten for enkelt-
områderne blevet defineret. 

De påvirkninger, der er blevet iden-
tificeret af VIM, forvaltes, så turismepå-
virkningen justeres, og den definerede 
bærekapacitet for enkeltområderne ikke 
overskrides. 

For at opnå dette kan det være nød-
vendigt at ændre turisternes adfærd. Det 
kan være gennem deciderede adgangs-
begrænsninger eller gennem tiltag, der 
ændrer turisternes frivillige adfærd. Ved 
implementeringen er der en række pro-

blemstillinger, som det er vigtigt at være 
opmærksom på:
•	 Rammer	de	valgte	tiltag	den	under-

liggende årsag til den identificerede 
påvirkning? 

•	 Hvor	effektive	er	de	valgte	tiltag	til	at	
mindske påvirkningen?

•	 Vil	tiltagene	føre	til	nye	problemer?
•	 Hvor	tydeligt	fremgår	det	for	turisten,	

at de er under forvaltning?
•	 Bevares	den	besøgendes	frihed	til	at	

vælge?
•	 Påvirkes	et	stort	eller	et	lille	antal	besø-

gende af tiltaget?
•	 Påvirker	tiltaget	aktiviteter	eller	steder	

af stor vigtighed for de besøgende?
•	 Hvad	koster	det	at	administrere	de	

enkelte tiltag?

Aktører

Det er Parque Nacional Galápagos (PNG), 
der forvalter nationalparken, og som står for 
overvågningen, gennemførelsen og 
forvaltningen af de nævnte tiltag.

Finansiering

Det koster USD 100 at besøge national parken. Denne indtægt administreres 
af nationalparken, som bruger pengene til at finansiere tiltag, der beskytter 
naturen og til at forbedre forholdene for de lokale beboere på øerne.

1. Udvælgelse af de besøgslokaliteter, der 
skal undersøges

2. Karakterisering af hver lokalitet
3. Udvælgelse af indikatorer for påvirk-

ning
4. Fastsættelse af referencetilstand for 

hver indikator
5. Fastsættelse af acceptable påvirkninger
6. Sammenligning mellem de udvalgte 

besøgslokaliteter og referencelokaliteter
7. Fastsættelse af kontrolmetoder
8. Gennemførelse af systemet.

På Galápagos er metoden i første omgang 
blevet anvendt på de mest besøgte øer 
som Bartolomé, Punta Cormoran, Punta 
Suarez og South Plaza. Hver ø er un-
dersøgt og analyseret for bl.a. geografisk 
placering, adgangsforhold, den fysiske 
udformning, stiernes længde, hældning og 
materiale samt placering og dimensione-
ring af udsigtspunkter og strande. Der er 

lavet en total artsliste for dyr og planter og 
registreret både dominerende og invasive 
plantearter. Endelig er turiststrømmen 
undersøgt, og der er gennemført zonering. 
Turismebæredygtigheden er evalueret, og 
man har set på nuværende infrastruktur 
og skiltning. På baggrund af undersøgel-
serne er der udarbejdet retningslinjer for, 
hvor mange turister de enkelte områder 
kan bære, og zoneringen er blevet opdate-
ret og udbygget. 

For at ansvarliggøre de lokale forret-
ningsdrivende, som arrangerer ture for 
turister, stilles der en række krav i deres 
kontrakter med myndighederne. De må 
således kun besøge områder, hvortil de har 
særlig tilladelse, og kun med et bestemt 
antal turister. Hvor og hvor mange, det 
drejer sig om, afhænger af de VIM-under-
søgelser, som løbende vurderer bæredyg-
tigheden. 

Havleguaner.
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England – Yorkshire Dales

I Yorkshire Dales nationalpark i England er landskaberne kortlagt og 
beskrevet efter landskabskaraktermetoden. For at komme frem til 
mål sætninger for de enkelte landskaber, har man benyttet den såkaldte 
Quality of Life Capital Approach, der identificerer de vigtigste karakter-
træk og på den baggrund prioriterer forvaltningen af landskaberne. Det 
giver et redskab til at styre økonomien derhen, hvor den gavner 
national parkens landskaber mest muligt.

Nationalparken Yorkshire Dales ligger i 
det nordlige England ca. 80 kilometer 
nordøst for Manchester. Nationalparken 
blev udpeget i 1954, og med et areal på 
1.773 km2 er den Englands tredjestørste. 
I selve nationalparken er der ca. 20.000 

indbyggere, og hvert år besøger yderligere 
8 millioner parken. De kommer bl.a. for 
at opleve parkens varierede landskaber, 
den rige kulturarv, dyrelivet og kalkstens-
formationerne. 

Planen
Hele Englands landareal blev i 1996 ind-
delt i 159 landskabsområder. De kaldes 
Joint Character Areas (JCA) og fungerer 
i dag som en overordnet national land-
skabsstruktur. Nationalparken Yorkshire 
Dales udgøres af to JCA’er, og de danner 
udgangspunkt for parkens landskabska-
rakteranalyse fra 2001. 

I forlængelse af landskabskarakterkort-
lægningen benyttede man vurderingsme-
toden Quality of Life Capital Assessment 
(livskvalitetskapital-vurdering, QoL). 
Metoden benyttes til systematisk iden-
tifikation af, hvad der betyder noget for 
miljøet i et givent område. Den bygger på 
et bæredygtighedsprincip, der integrerer 
de miljømæssige, økonomiske og sociale 
gevinster og kommer frem til en priorite-
ring af, hvordan området skal forvaltes. I 
Yorkshire Dales var fokus især på landska-
belige værdier. 

QoL-processen er opdelt i tre trin. I trin 1 
identificeres alle nationalparkens land-
skabselementer og -karakterer samt deres 
betydning for nationalparken. Blandt 
andet ser man på, om elementet bidrager 
til følelsen af afsondrethed og vildhed, om 
det bidrager til landskabshistorien, dyre-
livet og en uspoleret karakter, eller om det 
f.eks. bidrager til et industrielt indtryk. 

I trin 2 vurderes elementerne mht. 
skala, tilstand, fremtidige mulige påvirk-
ninger og, om elementerne kan erstattes. 
Herefter prioriteres de. Prioriteringen 
giver et overblik over, hvor vigtigt netop 
dette element er for landskaberne i par-
ken, hvor sårbart det er, og hvor der bør 
sættes ind først. 

I trin 3 identificeres størrelsen af det 
bidrag (lille, moderat, stort), som de 
enkelte positive eller negative landskabs-
elementer giver til landskabskarakteren i 
de enkelte områder. 

Formål 
Nationalparkplanen for Yorkshire Dales 
blev publiceret i 2000 og opdateret i 
2006. Formålet med planens landskabs-
del er at opretholde det flotte landskab 

med dets særegne karakteristika og styrke 
helhedsoplevelsen gennem et samspil mel-
lem naturen og de mennesker, som bor og 
arbejder der. 

Liverpool
Manchester

Birmingham

Bristol

Cardiff London

Den engelske Kanal

Nordsøen

Kalksten i Malham 
Cove.
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Initiativer
Gennemførelsen af QoL-processen har 
medført, at der på skemaform er frem-
kommet et præcist overblik over de 
bærende og mest sårbare byggesten i land-
skabskarakterområderne og dermed i hele 
nationalparken. I Yorkshire Dales bruger 
de overblikket som et pejlemærke for, 
hvor en tilførsel af ressourcer giver størst 
effekt mht. at opretholde og forbedre 

landskabskarakteren i nationalparken 
fremover. Dette har været en løftestang til 
målrettet at søge fonde, og det har givet 
stor succes. QoL-processen har dermed 
givet et redskab til at tiltrække økonomi-
ske midler til nationalparken og samtidig 
til at styre økonomien derhen, hvor den 
gavner nationalparkens landskaber mest 
muligt.

Evaluering
Relationen mellem kortlægning af land-
skabernes karakter og QoL-processen er 
lige til, idet landskabskaraktermetoden 
beskriver landskaberne, hvor QoL evalu-
erer og kommer med mål for nationalpar-
kens landskaber og for, hvordan de skal 
forvaltes. Ofte inddrages befolkningen i 
denne proces, men på grund af et stort 
tidspres skete det ikke i Yorkshire Dales. 
Netop dette har været det springende 
punkt for efterfølgende at komme videre 
med QoL-processen, hvorfor de i York-
shire Dales anbefaler, at man inddrager 
befolkningen tidligt for at få størst muligt 
medejerskab og dermed en succesfuld i 
proces.

Med det formål at vurdere og offentlig-
gøre fremdriften af nationalparkplanen 
frem mod 2012 har nationalparkstyrelsen 
lavet et let tilgængeligt internetbaseret 
system, som også benyttes til at følge med 
i, om landskabsmålene nås. Ved at klikke 
på de enkelte mål i nationalparkplanen 
kan man se, hvordan fremdriften er. 
Fremdriften vises bl.a. via en farvekode. 
Hvis der er grønt lys, så er det specifikke 
mål nået eller godt på vej dertil, hvis lyset 
er orange, så er der en vis fremdrift, og 
hvis lyset er rødt, så er der kun lille eller 
ingen fremdrift. 

Aktører

Nationalparkbestyrelsen udbød vurderingen af Yorkshire Dales efter 
landskabskaraktermetoden i marts 2001, og den blev udarbejdet af Estell 
Warren Landscape Architects. Nationalparkplanen har nationalparkbestyrelsen 
selv udarbejdet, og den skal guide dem i forvaltningen af parken frem til 
2012. Planen har været i høring hos befolkningen. 

Finansiering

Projektet er finansieret af nationalparken 
selv og af forskellige fonde.

Akvadukten Ribblehead.

Aysgarth kirken.

Nogle af de specifikke mål er at:
•	 forhindre	introduktion	af	nye	kom-

mercielle plantager og reducere arealet 
af eksisterende nåletræsplantager med 
mindst 20 % (6 km2) i 2012 

•	 bibeholde	den	generelt	rolige	atmo-
sfære og følelsen af afsondrethed i 
nationalparken og revurdere niveauet 
af ro inden 2011.

Nationalparkbestyrelsens hensigt med 
landskabskarakterprojektet var bl.a. at 
fremme påskønnelsen af og forståelsen for 
landskabet i nationalparken samt at skabe 
grundlaget for en landskabsstrategi og for 
retningslinjer for nationalparken. Herud-
over var det det et mål at indarbejde dele 
af QoL-tilgangen i vurderingsprocessen.
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Wales – Snowdonia

Invasive arter er et stort problem i flere engelske nationalparker, og i 
mange år har man derfor haft forskellige strategier for bekæmpelse. I 
Snowdonia er der især problemer med rododendron, som spreder sig fra 
private haver og udkonkurrerer de naturligt hjemmehørende arter.

Nationalparken Snowdonia er 2.132 km2 
stor og rummer noget af det smukkeste 
og mest uforstyrrede landskab i det nord-
lige Wales. Der er ni bjergkæder i parken, 
og mange har tinder, der ligger mere end 
900 meter over havets overflade. Snow-

donia er et område, hvor mennesker bor 
og arbejder, men også et sted, som mange 
tusinder kommer til for at slappe af og 
nyde naturen. Der er i alt ca. 6 millioner 
besøgende i parken om året. Det meste af 
parken er privatejet og opdyrket. 

Planen
I nationalparken Snowdonia har man 
beskæftiget sig med invasive arter i over 
tredive år. Aktiviteterne omfatter blandt 
andet møder og konferencer og tilskud til 
bekæmpelse i nationalparken. Fokus har 
især været på rododendron, fordi denne 
art bliver betragtet som den største trus-
sel. Rododendron breder sig over mere 
end 20 km2 i nationalparken og spreder 

sig hurtigt på grund af den store mængde 
frø, som hver busk producerer. Arten er 
uønsket, fordi den har et meget tæt løv, 
som forhindrer andre planter i at vokse i 
nærheden af den. Herudover er bladene 
giftige for de fleste dyr. Af øvrige invasive 
arter i parken kan nævnes japansk pileurt, 
kæmpe-balsamin og newzealandsk kors-
arve.

Formål 
Formålet med Snowdonias bekæmpelses-
projekt mod rododendron er at udarbejde 
en strategi, der skal sikre kontrol i hele 
parken. Derudover gennemføres målret-
tede udryddelsesprogrammer i delområder.

Rododendron.

Cardiff London

Den engelske Kanal

Nordsøen
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Initiativer
Bekæmpelsesindsatsen fokuserer på to 
områder, som er udvalgt, fordi man 
forventer at kunne gøre en forskel netop 
her med de bevillinger, der er til rådighed. 
I begge områder har man kontaktet og 
efterfølgende samarbejdet med lods-
ejerne, som for de flestes vedkommende 
har været samarbejdsvillige og tilladt, at 
de ansatte i nationalparken har udført 
bekæmpelse på de private områder. 

Et område er Llanymawddwy, hvor 
rododendron blev plantet i starten af det 
20. århundrede, og herfra har frøerne nu 
spredt sig ud i det omgivende landskab. 
Med mellemrum dukker rododendron-
planter op i et nærliggende hedeområde, 
og man er bekymret for, om det er begyn-
delsen på en større invasion.

Det andet område findes på sydsiden 
af Mawddach-flodens udløb. Her har 
man udvidet allerede eksisterende bekæm-

pelsesområder på nationalparkens egen 
jord, så også privatejet jord er omfattet. 

Nærliggende haver med enkelte rodo-
dendronbuske er også blevet et problem. 
Det er meget tidskrævende for parkad-
ministrationen at identificere disse haver, 
at gå i dialog med ejerne og efterfølgende 
eventuelt stå for fjernelse af planterne. 
Parkadministrationen håber derfor på, 
at haveejerne selv vil tage initiativ til at 
fjerne buskene. På parkens hjemmeside 
giver man gode råd til ejerne om de 
forskellige metoder, der kan bruges til at 
fjerne rododendron. Mindre buske kan 
fjernes ved at man graver dem op. Fjerner 
man større buske, skal rodstumpen 
efterfølgende dækkes med sort plastik, 
så busken ikke skyder igen. Alternativt 
kan man sprøjte med gifte som f.eks. 
round-up, efter at busken er fjernet. 

Evaluering
Kontrolindsatsen i parken er blevet eva-
lueret for nylig, og her viste det sig, at 
især to forhold har betydning for, om 
bekæmp elsen er succesfuld. Det ene 
forhold er, at bekæmpelsen er foregået i 
lang tid og uden afbrydelser. Den lange 
bekæmpelsestid er nødvendig, fordi det 
varer fem år, før en plante har nået en 
størrelse, hvor den let kan ses. Det andet 
vigtige forhold er, at der ikke findes kilder 
til nye frø i nærheden af de ryddede om-
råder. Hvis der findes nye frøkilder tæt 
ved, vil nyligt ryddede områder nemlig 
være meget udsatte for geninvasion, fordi 
det er let for rododendron at etablere sig i 
det tynde moslag, som er typisk for området.

Aktører

Nationalparkens administration samarbejder 
med ”The Countryside Council for Wales”, 
som man har delt ansvaret for bekæmpel-
sen af rododendron i nationalparken med. 

Finansiering

Rododendronbekæmpelsen finansieres af 
midler fra EU-projektet ”Objective 1”. 
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England – Northumberland

I Northumberland nationalpark gennemførte man i 2003-2005 et 
græsningsprojekt for at undersøge mulighederne for at bruge 
oprindelige kvægracer til naturpleje. Projektet viste, at det generelt er 
værdifuldt at bruge disse racer, og så blev der skabt god kontakt mellem 
nationalparken og områdets lodsejere og kvægejere. 

Nationalparken Northumberland ligger 
på grænsen til Skotland. Nationalparken 
blev udpeget i 1956, og dækker et areal 
på 1049 km2, hvoraf kun 2,5 km2 ejes af 
nationalparken selv. Parken er med blot 
2.000 beboere den mindst befolkede park 
i England. Landskabet er domineret af 
store åbne områder og bærer præg af, at 
der har levet mennesker i området de sid-
ste 10.000 år. F.eks. er der mange histori-
ske mindesmærker. I den nordlige del af 

parken findes udstrakte overdrev i et bak-
ket landskab på grænsen til Skotland, i 
midten er der frugtbar landbrugsjord med 
små landsbyer og i syd en højderyg, hvor 
Hadrians mur ligger. I parken lever det 
røde egern, som ellers er meget sjældent i 
England, da det er udkonkurreret af det 
nordamerikanske grå egern. Tre fjerdele 
af parken er landbrug, og der findes i alt 
220 landbrug med en gennemsnitsstør-
relse på 560 hektar. 

Planen
Med det toårige græsningsprojekt 
"Drover" blev der i 2003-2005 sat fokus 
på brugen af traditionelle kvægracer til 
afgræsning i nationalparken Northum-
berland og på græssernes rolle i forhold til 
landbrug, naturbeskyttelse og kulturhisto-
rie. Projektet, der dækkede seks udvalgte 
områder (Cragend, West Fell, Redpath, 
Cheviot, Fleehope og Hawkhope), 
anvendte otte oprindelige kvægracer, heri-
blandt Galloway, Blue Grey, Shorthorn og 
Aberdeen Angus.

For hvert af de seks områder blev der 
lavet trevejsaftaler om græsning mellem 

nationalparken, lodsejeren og kvægejeren. 
Aftalen indeholdt specifikationer for bl.a. 
race, antallet af kvæg pr. arealenhed, græs-
ningsperiodens varighed og de enkelte 
underskriveres ansvar i forhold til forvalt-
ning af området. Herudover indeholdt 
aftalen en overvågningsplan, som bl.a. 
fulgte kvægets bevægelse rundt i området 
og udviklingen i vegetationen. Ud over 
forsøget med kvæg har nationalparken 
græsningsprojekter med sorthovedet får 
og andre hårdføre racer.

Formål
Formålet med projektet var at sætte 
fokus på værdien af at bruge oprindelige 
kvægracer til afgræsning. Mere specifikt 
ønskede man at forbedre tilstanden i vær-
difulde naturområder gennem forbedret 
græsning og at inspirere til fortsat avl af 
de oprindelige kvægracer. Formålet skulle 
nås ved at identificere områder, som 

kunne forbedres ved græsning og ved at 
formidle viden om græsningsresultaterne 
ud til en bredere kreds. Herudover havde 
projektet til formål at sætte fokus på de 
kulturhistoriske værdier, der er knyttet til 
græsning.

Drovers Refuge.

Borgruinen 
Dunstanburgh.
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Initiativer
Lokaliteterne i projektet blev udvalgt, så 
forskellige områdetyper var repræsenteret. 
Der var bl.a. hedeområder, som har været 
overgræsset af får, der var fugtige områder 
domineret af siv og halvgræsser, og så var 
der områder domineret af græsset blåtop. 

Et eksempel på en lokalitet er Cra-
gend, som var den første lokalitet, der 
blev afgræsset i forbindelse med Drover-
projektet. Lokaliteten er på 53 hektar og 
er et varieret område med mange både 
våde og tørre naturtyper. Gennem græs-
ning ønskede man især at reducere domi-
nansen af græsset blåtop og ørnebregne 
og forbedre forholdene for hedelyng. 
Herudover skulle der passes på et vådom-
råde, som var sårbart over for færdsel fra 
såvel mennesker som græssende kvæg. I 
både 2003 og 2004 blev der udsat ca. tyve 

kvæg af racerne Galloway og Blue Grey i 
perioden midt juni til slut august. 

For at overvåge kvægets færden i om-
rådet blev det inddelt i syv mindre områ-
der, og det blev noteret, hvor hovedparten 
af flokken befandt sig på forskellige 
tidspunkter i løbet af dagen henover hele 
sæsonen. Undersøgelsen viste, at kvæget 
tilbragte mest tid i områder domineret af 
blåtop og mindst tid i de sårbare vådom-
råder. Herudover lagde de sig oftest ned i 
området med ørnebregner, hvilket på sigt 
kan forhindre disse i at sprede sig yderli-
gere. Efter at kvæget var taget af området, 
blev vegetationen undersøgt i transekter 
med registrering af dækningsgrad af blå-
top og af den procentdel, der var afgræs-
set. Undersøgelserne viste, at blåtop var 
blevet mindre dominerende som følge af 
græsningen. 

Evaluering
Projektet sluttede med udgangen af 2005, 
men forinden var det blevet forlænget 
to gange, for at man kunne følge vege-
tationens udvikling over længere tid. På 
baggrund af projektet håber man, at den 
dialog, der blev sat i gang med landmænd 
og lodsejere i området, kan hjælpe til med 
at skabe et netværk af kvægejere, der også 
arbejder for naturbeskyttelse, og som er 
villige til at stille kvæg til rådighed for 
græsning. 

Aktører

De involverede parter var nationalparken, 
lodsejere og kvægejere.

Finansiering

Drover-projektet blev i første omgang finansieret af en toårig bevilling fra 
Heritage Lottery Fund, som nationalparken fik i december 2002. Projektet 
blev forlænget to gange og løb således indtil oktober 2005, bl.a. med 
bevillinger fra English Nature, Natural England, the National Trust og 
nationalparken selv. Projektet var i stand til at finansiere alle omkostninger 
ved græsning, transport, hegning og den efterfølgende overvågning af både 
kvæg og vegetation.

Kvægracen Belted Galloway der bruges til afgræsning og naturpleje.

Hadrians mur.
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Sverige – Söderåsen

I Söderåsens Nationalpark i Sverige har man fra 2002 til 2006 gradvist 
erstattet de eksisterende skovbevoksninger af udplantet rødgran med 
løvtræ. Formålet er at genskabe den naturligt artsrige sydsvenske 
løvskov. Dele af skoven skal drives naturnært, mens andre dele skal 
henligge som helt urørt skov uden drift.

Söderåsens Nationalpark er et 16,25 km2 
stort skov- og klippelandskab i Skåne. 
Nationalparken rummer Nordeuropas 
største naturskov med dybe sprækkedale 
og er udpeget som Natura 2000-område, 
Parken ligger i et område, der har været 
opdyrket i mange år, og den rummer 

derfor også græsningsarealer og ekstensivt 
drevne landbrugsarealer. Parken blev ind-
viet i 2001 og repræsenterer det karakte-
ristiske sydsvenske dyre- og planteliv samt 
den landskabsudnyttelse, der tidligere har 
været i området.

Planen
I Söderåsen Nationalpark har man i et 
EU LIFE-projekt arbejdet med at afvikle 
bevoksninger med udplantet rødgran 
og i stedet plante blandet løvskov. Den 
blandede løvskov, der naturligt forekom-
mer i området, og som er vidt udbredt på 
Söderåsen, er en af de mest artsrige natur-
typer i Sverige. I denne del af Sverige er 
rødgran ikke naturligt hjemmehørende, 
men er siden starten af 1800-tallet blevet 
plantet af økonomiske årsager. 

Projektet forløb fra 2002 til 2006, og i 
2007 blev der sendt en slutrapport til EU 
LIFE. Det er meningen, at projektet skal 
fortsætte over de næste små 20 år, indtil 
alle granbevoksninger er afviklet.

Formål 
Det overordnede mål for projektet er, at 
løvskov skal erstatte de nuværende 10,7 
km2 rødgranbeplantninger i løbet af ca. 
20 år. Efterfølgende skal naturnær drift og 
udpegning af områder til urørt skov sikre, 
at de nye skovområder bliver hjemsted for 
talrige dyre-, svampe- og plantearter.

Der er formuleret en række specifikke 
målsætninger og delmål for projektet, 
som skal nås på lidt længere sigt:
•	 Al	rødgran	(og	andre	ikke-hjemmehø-

rende arter) i skoven skal være afviklet 
inden for 20 år
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Göteborg

Malmö

Uppsala

Kort over nationalparken Söderåsen. På kortet ses forskellige stiforløb i parken.
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Initiativer
Projektet er delt ind i en række faser: 
•	 Afvikling	af	de	eksisterende	rødgran-

bevoksninger sker over 20 år for at 
undgå større skovrydninger på en 
gang. Indtil videre er der afviklet ca. 
0,5 km2.

•	 Jordbearbejdning	efter	rydning	sker	
forsøgsvis med svin af linderödracen 
på et mindre areal og med maskine på 
det resterende areal. 

•	 Vildthegning	skal	forhindre,	at	rådyr	
og harer spiser de nyplantede træer.

•	 Udplantning	af	500.000	træer	
(stilk-eg, bøg, avnbøg, spidsløn og 
lind) i grupper og relativt spredt og 
tilfældigt samt forsøg med at så bøg.

•	 Overvågning	indebærer	undersøgelse	
af udplantede træers overlevelse og 
tilvækst samt bundvegetationens arts-
sammensætning i et antal forsøgsfelter.

•	 Information	og	erfaringsudveksling	
omfatter udarbejdelse af folder, opsæt-
ning af info-skilte i skoven, film om 
projektet, besøg fra udlandet, slutrap-
port, rapport om overvågning samt 
bog om projektet.

Evaluering
EU-finansieringen nødvendiggør et godt 
kendskab til økonomi og de krav, der 
findes, for at opnå støtte. Projektet har 
fra starten haft en økonom med i projekt-
teamet. 

Planlægning og virkelighed stem-
mer ikke altid overens, og der viste sig 
en række praktiske problemer i løbet af 
projektet. Da projektet skulle påbegyndes 
i 2002, var der sket ændringer i nogle af 
de områder, der var forundersøgt i 2000. 
Det kunne bl.a. være, at der var nyop-
vækst af birk i nogle skovrydninger, eller 
at bestående bevoksninger var udsat for 
kraftig fremvækst af græsser eller dårlig 
selvforyngelse. Det betød, at planerne 

skulle ændres på den ene eller anden 
måde. Mere birk skulle ryddes, der skulle 
markbearbejdes i nye områder, eller en 
anden træart end den først planlagte 
skulle plantes. 

Det var også planlagt, at granerne 
skulle fældes manuelt med motorsav og 
køres ud med hest. Det kunne dog ikke 
lade sig gøre rent logistisk, og det betød, 
at projektet blev forsinket, og at en større 
del af arbejdet blev udført maskinelt. 

Mens projektet stod på, hærgede en 
række storme området. Det medførte, at 
en del større områder med gran blev væl-
tet, og tidsplanerne måtte ændres. Områd er 
med stormfald blev tilplantet først for at 
modvirke opvækst af birk og græsser. 

Aktører

Projektet blev startet af Länsstyrelsen i 
Skåne i samarbejde med Söderåsens 
Nationalpark. I nationalparken blev nedsat 
en projektgruppe, der bestod af fire per-
soner, nemlig en arbejdsleder, en projekt-
leder, en økonom og en skovarbejder. 

Finansiering

Projektet har et budget på EUR 1,8 mio., 
hvoraf EU har bidraget med 43,3 %, 
Naturvårdsverket med 42 % og Läns-
styrelsen i Skåne med 3 %. Resten er 
finansieret af indtægterne fra de fældede 
rødgraner. 

Logo for Söderåsens nationalpark

•	 På	et	2,12	km2 stort område, skal man 
være i gang med at plante løvskov. Der 
er opstillet delmål for overlevelse (500 
træer/hg) og for vildtafværgning

•	 Der	skal	være	naturlig	selvforyngelse	i	
skoven

•	 Ingen	ikke-hjemmehørende	arter	
må være dominerende eller stifte nye 
bestande

•	 Formidling	skal	sikre,	at	der	er	alment	
kendskab til projektet, LIFE-støtte-
ordningen og Natura 2000.

Skoven på Söderåsen set 
fra oven.

En guidet tur gennem 
skoven på Söderåsen.
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Tyskland – Bayerischer Wald

Barkbilleangreb i rødgranskove i Bayern har ført til en interessekonflikt. 
Kampen står mellem lokale skovejere, der ønsker barkbillen bekæmpet, 
og nationalparken, som ønsker at bevare en skov med et naturligt 
kredsløb uden menneskelig forvaltning. Konflikten er forsøgt løst ved 
hjælp af selektiv bekæmpelse af billen i randområderne af 
nationalparken.

Nationalparken Bayerischer Wald blev 
udpeget som den første nationalpark i 
Tyskland i 1970. Parken dækker et areal 
på 242 km2 og er internationalt aner-
kendt for sine store naturværdier med en 
skov, der er upåvirket af mennesker. Par-
ken ligger i et bjergområde, og fyr gran er 
den dominerende træart over 1150 meter 
over havets overflade, mens der længere 
nede naturligt findes mange forskellige 
arter løvtræer. 

I og omkring nationalparken blev der 
i 1950'erne og 60'erne plantet rødgraner, 
fordi arten vokser hurtigt og giver et stort 

økonomisk afkast. Plantagerne har flere 
steder fortrængt den tidligere forekom-
mende blandede løvskov mellem 750 og 
1150 meter over havets overflade, og der-
for er der i dag betydeligt mere granskov 
her, end der naturligt ville være.

Granskovene har de senere år været 
udsat for voldsomme angreb fra barkbil-
ler. Oftest begynder angrebene efter en 
storm eller en isvinter. Billerne formerer 
sig hurtigt i de døde træer, og i stort antal 
angriber de efterfølgende også de sunde 
rødgraner. 

Planen
Barkbilleangreb er ikke et større pro-
blem for nationalparken. Den kommer-
cielle skovdrift i selve nationalparken er 
begrænset, og målet er ifølge national-
parkplanen, at den helt afvikles gennem 
frivillige aftaler og ved at tilbyde lodsejere 
statslige områder uden for parken som 
erstatning. Herudover er de døde træer af 
stor værdi for mange insekter og svampe, 
og granskoven vokser hurtigt op igen i 
områder over 1150 m, hvor den naturligt 
forekommer. I lavereliggende områder 
spirer blandet løvskov frem, når rødgra-
nerne er døde. 

For rødgranbevoksningerne med skov-
drift i områderne omkring nationalparken 
giver billen derimod store økonomiske 
problemer. Derfor har der været behov for 
at indarbejde en bekæmpelse af barkbillen 
i nationalparkplanen.

Berlin

Nordsøen

Hamburg

Leipzig
Düsseldorf

Frankfurt

München

Skov af rødgran angrebet af barkbiller.
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Formål
For at bekæmpe barkbillen er der indført 
forskellige forvaltningstiltag i national-
parkens randzoner. Formålet er, at billen 
ikke skader de omkringliggende plan-

tager. Samtidig skal der imidlertid tages 
hensyn til naturen i nationalparken og til 
målsætningen om, at et stort område skal 
henligge uden påvirkning fra mennesker.

Initiativer
Bekæmpelse af barkbillen er indskrevet i 
nationalparkforordningen fra 1999. Be-
kæmpelsen skal foregå så skånsomt som 
muligt, og der må ikke bruges insektici-
der. Da billen lever i rødgranernes bark, 
skal træerne afbarkes, og barken derefter 
brændes. 

Bekæmpelsesplanen er tilpasset 
nationalparkens zonering, som omfatter 
følgende fire zoner:
•	 Zone	1	er	naturzone	og	udgør	parkens	

kerne. Den omfatter 43 % af parkens 
areal, og målsætningen er, at den skal 
stige til mindst 75 % i 2017. 

•	 Zone	2	er	en	udviklingszone,	som	er	
underopdelt i tre områder, der dækker 
36 % af parkens areal. Inden 2017 skal 
zone 2 udvikle sig til at blive zone 1. 

•	 Zone	3	dækker	19	%	af	parkens	areal	
og omfatter randområder, hvor der er 
begrænset skovdrift. 

•	 Zone	4	er	en	rekreativ	zone	for	turister	
og dækker 2 % af arealet.

Barkbillen bekæmpes aktivt i zone 3 og 4, 
mens der ingen bekæmpelse sker i zone 1. 
I zone 2 varierer indsatsen, fordi målsæt-
ningen for området er, at det skal udvikle 
sig til zone 1 inden 2017. I dele af zone 2 
bekæmpes billerne indtil år 2017, mens 
det i andre dele sker indtil den massive 
formering af billen er taget af. I dele af 
zone 2 skal angrebne træer desuden så 
vidt muligt blive liggende efter afbark-
ning, fordi træet giver værdifulde leveste-
der for bl.a. insekter og svampe.

Evaluering
Nationalparkens oprindelige ønske om 
ikke at bekæmpe barkbiller mødte stor 
modstand i offentligheden og især i lokal-
befolkningen. Derfor blev der i slutnin-
gen af 90'erne nedsat en ekspertgruppe, 
som skulle undersøge, hvordan man 
kunne lave en plan, der både tog hensyn 
til nationalparken og de lokale aktører 
omkring parken.

På baggrund af den evaluering blev 
bekæmpelsen efterfølgende sat i værk 
i de forskellige zoner i nationalparken. 
Der er endnu ikke lavet en evaluering af 
tiltagenes effekt på barkbilleangrebet i 
og omkring parken. Dog er mængden af 
træ, der er påvirket af barkbiller, opgjort 
på årsbasis for perioden 1998-2007. I pe-
rioden 1998-2002 skete der et fald, mens 
der siden har været en stigning, med den 
højest registrerede mængde i 2007.

Aktører

Bekæmpelsen af barkbillen styres af nationalparken Bayerischer Wald. 
Undersøgelsen af, hvordan barkbillen kan bekæmpes under hensyntagen til 
nationalparkens værdier, er udført af en ekspertgruppe nedsat af den 
regionale tyske myndighed for skovbrug. 

De lokale skovejere har betydelige økonomiske interesser i en effektiv 
bekæmpelse af barkbillen og er derfor vigtige interessenter.

Finansiering

Hvordan bekæmpelsen af barkbilleangrebet 
finansieres, vides ikke. Formentlig er det en 
post på nationalparkens årlige budget.

Barkbillernes gange 
under barken.

Barkbille.
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USA – San Pablo Bay

Reservatet San Pablo Bay er et 
tidevandsområde i USA. Her har 
man store problemer med den 
invasive art strandkarse, der 
spreder sig voldsomt og 
udkonkurrerer de arter, der vokser 
naturligt på vadefladerne. Derfor 
har parkadministrationen 
udarbejdet en bekæmpelsesplan i 
samarbejde med lokale 
universiteter.

San Pablo Bay er et tidevandsområde 
ved San Francisco-bugten i Califor-
nien. Området har især stor betydning 
for trækfugle. Vadefladerne er naturligt 
domineret af en art vadegræs og af en urt, 
der er nært beslægtet med den danske 
salturt, men som kun findes i det vestlige 

USA. Herudover er reservatet levested for 
sort dværgrikse, som er en truet fugleart 
i USA, og for en museart, der er truet i 
sit eneste levested overhovedet, nemlig 
den vestamerikanske saltmarsk. Området 
har således stor betydning for en række 
sjældne arter.

Planen
Næsten halvdelen af de truede arter i 
USA påvirkes negativt af invasive arter. I 
San Pablo Bay er der store problemer med 
de ikke-hjemmehørende invasive arter 
strand-karse og fire ikke-hjemmehørende 
arter vadegræs. Disse invasive arter er 
blevet identificeret som den største trussel 
mod reservatet. 

Især strandkarse er et stort problem, 
da den danner monokulturer, der udkon-
kurrerer alle øvrige arter. Arten vokser na-
turligt i Europa og Asien, herunder også i 
Danmark, men blev introduceret til USA 
i 1930’erne. Arten reproducerer sig ved 
vegetativ vækst og gennem produktion af 
et stort antal frø. Den spreder sig derfor 
meget hurtigt. 

For at bekæmpe arten har man forsøgt 
med fysisk fjernelse gennem afbrænding, 
klipning, oversvømmelse og ved manuelt 
at plukke den, men intet har for alvor vir-
ket. Kemisk er den forsøgt bekæmpet med 
et større antal plantegifte, bl.a. glyphosat.
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Formål
Formålet med bekæmpelsesplanen er at 
udrydde eller i det mindste kontrollere 
udbredelsen af den invasive strandkarse. 
Herved sikres levesteder for de mange 
truede arter, der lever i reservatet.

Initiativer
Bekæmpelsesplanen fokuserer på kemisk 
bekæmpelse som den eneste mulighed for 
effektiv kontrol. På baggrund af feltar-
bejde, hvor udbredelsen af planten er 
registreret og efterfølgende indtegnet på 
kort ved hjælp af det geografiske infor-
mationssystem GIS, udvælger man de 
områder, hvor de forskellige plantegifte 
skal anvendes. 

Sprøjtning skal ske i marts og april 
og optimalt ved ebbe, så giften kan nå at 
tørre ind, inden tidevandet kommer. Der 
vil være adgangsforbud i disse områder 
op til syv dage efter behandling, og det 
anbefales, at man slet ikke bevæger sig ind 

i området. Adgangsforbuddet markeres 
med skiltning. Behandlingen må kun 
udføres under vindstille forhold og helst 
ikke, når det er overskyet, fordi det giver 
en længere tørringstid. De plantegifte, 
der bruges, er habitat, imazapyr og en 
blanding af imazapyr og glyphosat. 

I forbindelse med bekæmpelsen sker 
der en prioritering, da det ikke kan 
forventes, at bekæmpelse kan foregå i alle 
områder hvert år. I første omgang priori-
teres isolerede områder, hvor der endnu 
ikke er sket invasion, derefter områder 
langs veje, der er forstyrret i forvejen, og 
endelig langs mindre vandløb, hvor spred-
ningen let kan finde sted. 

Evaluering
Bekæmpelsesplanen er fra 2007 og 
dermed relativt ny. I planen findes også 
et overvågningsprogram, der bl.a. inde-
holder krav om rapportering inden for 30 
dage fra første sprøjtning og inden for 3-4 

uger efter yderligere sprøjtninger. Heref-
ter bliver effektiviteten af bekæmpelsen 
evalueret efter to måneder og efter et år. 
På baggrund af evalueringen vil bekæm-
pelsen blive tilpasset, og eventuelt vil 
bekæmpelsesmidlerne blive prioriteret.

Aktører

Bekæmpelsesplanen er lavet for San Pablo 
Bay National Wildlife Refuge af forskere fra 
University of California og Berkeley. 

Finansiering

Finansieringen af projektet kendes ikke.

Salturt som er beslægtet med de danske kveller.

Strandkarse.
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Canada, Danmark, England og Singapore – Trætopbroer

En gåtur på en bro mellem træ toppe giver en 
anderledes oplev else af naturen i en 
nationalpark. Ved Vancouver har man lavet et 
større system af hængebroer, der leder den 
besøgende mellem top pene på de gamle 
douglas graner i den tempererede regn skov. 
Trætopbroer er også lavet flere andre steder i 
verden, bl.a. i England, i Singapore og ved 
Egeskov Slot i Danmark.

Uanset om det sker i douglasgranerne i Canadas tempe-
rerede regnskov, i Singapores tropiske regnskov eller i en 
løvskov i England eller Danmark, så får den besøgende 
en anderledes oplevelse af naturen på de såkaldte trætop-
broer. 

Planen
Trætopbroer er konstruktioner, der leder 
besøgende rundt på en spændende rejse 
mellem trætoppene. De tilbyder den 
besøgende et anderledes syn på værdi-
erne i et naturområde og giver indsigt i 
livet i en skovs højere luftlag. En skov ser 
anderledes ud mellem trætoppene, hvor 
der er mere lys og anderledes lyde, end 

der er ved skovbunden. Trætopbroerne er 
en mulighed for at promovere en natio-
nalpark og tilbyde noget, som kun findes 
få andre steder.

 Trætopbroerne kan enten være solide 
trækonstruktioner, eller de kan bestå 
af systemer af hængebroer. De forløber 
typisk i en højde på 15-20 meter over 
jorden og er nogle hundrede meter lange.

Formål 
Formålet med en trætopbro er at give de 
besøgende en unik oplevelse af naturen, 
så de ser verden fra et andet perspektiv 
end normalt. Det er med til at tiltrække 
flere besøgende til parken og kan herud-
over også have forsknings- og undervis-
ningsmæssige potentialer.

Trætopvejen i Salcey Forest i England .

Trætopsvejen ved 
Egeskov Slot.
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Initiativer
I Canadas Capilano Suspension Bridge 
Park er "trætop-eventyr" parkens nyeste 
attraktion. Parken har syv hængebroer, 
som leder den besøgende gennem løvtaget 
ca. 30 meter over skovbunden. Attrak-
tionen er den første af sin slags i Nord-
amerika, og den er udviklet af et team af 
ingeniører, skovbrugere, brospecialister og 
miljøkonsulenter. Konstruktionen er en 
innovativ måde at opleve skoven på, hvor 
det samtidig er sikret, at de douglasgraner, 
som systemet er hængt op på, ikke tager 
skade. 

I Singapores MacRitchie Reservoir 
Park har man ”HSBC trætop-stien”, der 
åbnede i 2004. Stien er 250 meter lang 
og når på sit højeste punkt 25 meter 
over skovbunden. Den tjener til at give 
de besøgende en mulighed for at se det 
hele fra oven, og derudover bruges den af 
videnskabsmænd, der undersøger økolo-
gien i trætoppene i den tropiske regnskov. 
Endelig anvendes trætopstien som et 
udendørs klasseværelse, der skal vække 
børns interesse for naturvidenskab. 

I den gamle skov Salcey i Northum-
berland i England er der også en trætop-

vej. Vejen, der er 300 meter lang, giver 
den besøgende mulighed for at gå blandt 
trætoppene i op til 20 meters højde og 15 
meters højde for kørestolsbrugere. Det er 
gratis at besøge skoven, og trætopvejen er 
åben hele året. 

Ved Egeskov Slot i Danmark byg-
gede man en trætopbro i 1999. Her kan 
man vandre 100 meter på hængebroer i 
10-15 meters højde mellem bøgetræer-
nes toppe. Det længste spænd er på 17,8 
meter, og undervejs kan man gøre ophold 
på fem platforme plus en fotoplatform. 
Hvert år går 350.000 mennesker på 
Trætopvandringen ved Egeskov, der har 
250.000 besøgende, hvoraf nogle altså går 
på broen flere gange. Trætopvandringen 
skal godkendes hvert år, som var det en 
forlystelse i Tivoli. Det vil sige, at der skal 
indhentes godkendelse fra Teknologisk 
Institut og fra det lokale politi.

Har man ikke så mange træer, må man 
være kreativ og finde på alternative løs-
ninger. Det gjorde man i Grand Canyon 
West i USA. Her byggede man i 2007 en 
gennemsigtig bro, der hænger i frit spænd 
over kløften. De besøgende kan her kigge 
1200 meter ned under deres egne fødder. 

Evaluering
Der er ikke fundet egentlige evalueringer 
af trætopbroerne, men de nævnte broer 
har modtaget diverse udmærkelser for de-
res innovative koncept. Trætop-eventyret 
i Canada har fået TIAC National Awards 
for Tourism Excellence, og trætopvejen i 
England har vundet British Construction 
Industry Environment Award.

Aktører

Capilano Suspension Bridge Park er ejet af 
The Capilano Group of Companies (CGC), 
som er et privat selskab i Canada. 
Singapores MacRitchie Reservoir Park er en 
nationalpark, der drives af NParks, som er 
statsligt ejet. 
Salcey Forest drives af den engelske Forestry 
Commission og er åben for offentligheden. 
Trætopvandring ved Egeskov er ejet af 
Egeskov Slot, der er privat og tilhører 
familien Ahlefeldt-Laurvig-Bille.

Finansiering

Trætop-eventyr i Canada er bl.a. finansieret af entreen til parken. Prisen er  
26 canadiske dollars for voksne.  
Trætopstien i Singapore er finansieret af det private firma HSBC, som også 
har oprettet en fond, der støtter en række programmer og aktiviteter inden 
for uddannelse og naturbevarelse.  
Trætopvandring ved Egeskov er finansieret af entreen til slottet. Prisen er  
DKK 175 for voksne. 
Finansieringen til trætopvejen i England kendes ikke.

Trætopeventyr i Capilano 
Suspension Bridge Park i 
Canada.

Den gennemsigtige bro i 
Grand Canyon West I 
USA.
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Danmark, Wales og USA – Geocaching

Geocaching er en form for skattejagt i naturen, 
hvor skatten lokaliseres ved hjælp af en GPS. 
Flere nationalparker verden rundt har lagt 
skatte ud til geocaching i et forsøg på at få de 
besøgende til at gå på opdagelse i parkerne.

Geocaching er en relativt ny sportsgren, 
som blev udviklet i 2000, men som al-
lerede er blevet meget populær på ver-
densplan. Geocaching kan bruges overalt 
i landskabet, og benyttes bl.a. i Brecon 
Beacons nationalparken i Wales og i Don 
Edwards San Francisco Bay National 
Wildlife Refuge i USA. I Danmark har 
geocaching været brugt ved Skjern Å i 
2008.

Planen
Geocaching er en moderne form for skat-
tejagt for hele familien, hvor det handler 
om at finde en skat (geocach) gemt i na-
turen. Idéen er at finde skatten, skrive om 
den i logbogen og eventuelt tage en ting 
fra skatten med sig mod at lægge noget 
andet i. Indholdet af skatten varierer og 
afhænger af, hvad tidligere besøgende har 
efterladt.

For at gå på geocaching, skal man 
have en håndholdt GPS (Global Posi-
tioning System). Fra hjemmesiden for 
geocaching fås en position, som indtastes 
i GPS'en, og så gælder det om at følge 
GPS-anvisningen derhen, hvor skatten er 

gemt. Når man kommer frem til det rig-
tige sted, skal man holde øjnene åbne og 
bruge sin kreativitet for at finde skatten.

Hvis man ikke vil starte med at 
investere i en GPS, før man har prøvet 
geocaching, kan nogle af de letteste skatte 
findes ved hjælp af et kort og et kompas 
samt de spor, der står på hjemmesiden.

"Cache In Trash Out" er et miljøini-
tiativ startet af geocaching-entusiaster i 
2002. Formålet er at involvere folk, der 
benytter naturen, i også at bevare den. 
Initiativet går ud på, at man under jagten 
på den skjulte skat samler alt det skrald 
sammen, som man støder på undervejs.

Formål 
Geocaching er den første aktivitet, der har 
kombineret GPS-teknologi og internettet 
med skattejagt ude i naturen. Formålet er 

at få folk, der ellers ikke er friluftsmenne-
sker, til at bruge naturen. Det lykkes i stor 
stil, fordi mange tiltales af de teknologiske 
redskaber, som indgår i geocaching. 
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Initiativer
I nationalparken Brecon Beacons er der 
gemt 160 skatte til brug i geocaching. De 
findes bl.a. på det sted, hvor et bombefly 
styrtede ned under 2. verdenskrig, og 
hvor den tragiske historie om den lokale 
Tommy Jones fortælles. Der kommer 
hele tiden flere skatte til, idet private må 
lægge en skat ud, hvis de har fået lodseje-
rens tilladelse. Er man interesseret i det, 
formidler nationalparken kontakten til 
lodsejeren.

Don Edwards San Francisco Bay Na-
tional Wildlife Refuge i USA har noget, 
der minder om geocaching. Da det er et 
refugium, er det imidlertid forbudt at 
tage noget med ind eller ud fra reservatet, 
og derfor kan man som privatperson ikke 
lægge nye skatte ud. I stedet har admini-

strationen for refugiet oprettet ti koordi-
nater med spørgsmål og spor, som leder 
frem til en skat, der er lagt ud af parken. 

Også i Danmark har man opdaget 
geocaching, og det var netop en af de 
nye aktiviteter, der blev gennemført på 
nationalparkdagen i nationalpark Skjern 
Å i 2008. Her var der 110 deltagere i 
skattejagten. På nationalparkdagen var 
skattene skiftet ud med punkter i land-
skabet. Blandt andet gjaldt det om at 
finde en mindesten og Kong Hans' Bro 
for derefter at vende tilbage til starten på 
parkeringspladsen. Der er ca. 25 skatte 
i nationalparken. Ud over skattene ved 
mindestenen og Kong Hans' Bro er der 
skatte ved en række udsigtspunkter og 
andre skønne natursteder. 

Evaluering
Geocaching er en relativt ny sport, og den 
er under løbende udvikling. Der kom-
mer således hele tiden flere skatte, som 
folk selv lægger ud med tilladelse fra den 
enkelte lodsejer. På verdensplan er der i 
øjeblikket 712.225 aktive skatte, mens 
der i Danmark er ca. 8.500. Der findes 
både en international og en dansk hjem-
meside for sporten, hvor der er oversigter 
over lokaliteter og vejledning i, hvordan 
man kommer i gang.

Aktører

Geocaching ejes af Groundspeak, som er et 
privatejet firma, der blev startet i 2000 i 
Seattle, USA. Geocaching udvikler sig i høj 
grad på baggrund af frivillige entusiaster, 
som løbende lægger nye skatte ud i naturen 
og dermed udvider aktiviteten

Finansiering

For at komme i gang og få de nødvendige 
informationer skal man være medlem af 
geocaching.com. Medlemskabet er gratis.

Skjern Å.

Godt skjult – og beskyttet 
geocache.
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Wales – Brecon Beacons

Nationalparken Brecon Beacons har mange besøgende, og det giver 
problemer i form af nedslidning af parkens stier. For at undgå, at 
nedslidningen bliver for voldsom, har man dels arbejdsgrupper, der 
sørger for løbende reparationer, dels et overvågningsprogram, som kan 
identificere, hvor erosionen er størst.

Brecon Beacons ligger tæt på den walisi-
ske storby Bristol, og omkring 2 millioner 
mennesker bor inden for en times afstand 
fra parken. Det giver et højt besøgstal, 
nemlig ca. 7 millioner på årsbasis. Parken 
er domineret af op til 886 meter høje 
sandstensbjerge, og herudover er der 
traditionelle markedsbyer, et smukt land-
skab, kanaler, borge, vandfald og huler. 

Ved søen Llangor er der et rigt fugleliv og 
skoven Pwll-y-wrach er en smuk gammel 
skov domineret af vinter-eg og ask. Des-
uden er der frodige dale, som er domine-
ret af landbrug. Brecon Beacons har ca. 
32.000 beboere, og dermed er parken den 
tættest befolkede i Storbritannien. 70 % 
af parken er privatejet.

Planen
I Brecon Beacon har man undersøgt 
forskellige virkninger af det høje besøgs-
tal. I undersøgelsen præsenteres en række 
forslag til initiativer, der kan modvirke 
generne. En af virkningerne er erosion 
af vandrestier, og i 1996 blev 1.285 km 
bjergstier undersøgt for dette. Erosionen 
sker, fordi besøgende ofte vil træde uden 
om huller og erosionsrender, og med 
tiden bliver stierne stille og roligt udvidet. 

Udover erosion på selve stierne har 
parken også haft erosionsproblemer på 

grund af militære øvelser og arrangemen-
ter for ungdomsgrupper, hvor deltagerne 
færdes uden for stierne. Parken har ikke 
haft problemer med slid fra de mange 
mountainbikeryttere, mens der tidligere 
har været problemer med uorganiseret 
ridning. Herudover er der enkelte steder 
problemer med firehjulstrækkere og 
motorcykler, som er begyndt at køre uden 
for vejene og ud i det åbne land.

Formål 
Formålet med undersøgelsen er at få 
overblik over påvirkninger ved det høje 
besøgstal og komme med forslag til, 
hvordan man kan afbøde eller forebygge 
påvirkningerne.

Eksempel på erosion ved 
Fan y big skråningen.

Cardiff London

Den engelske Kanal

Nordsøen
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Initiativer
Når først erosionen er begyndt, er det ofte 
nødvendigt at gennemføre en omfat-
tende renovering. Derfor har forebyggelse 
høj prioritet. Nationalparken forsøger at 
bekæmpe erosionen aved at:
•	 udarbejde	brochurer	og	opslag,	som	

forklarer, hvad sti-erosion er, og hvor-
dan den besøgende selv kan minimere 
skaden

•	 etablere	barrierer	som	mure,	planter,	
sten, vand osv., som leder de besø-
gende en bestemt vej

•	 mindske	besøgsantallet	i	bestemte	
områder ved at lave mindre parke-
ringsområder

•	 anlægge	alternative	ruter	uden	om	
de lokaliteter, som er mest udsat for 
erosion

•	 sikre,	at	stierne	er	veldefinerede	og	
lette at følge

•	 give	stierne	en	hård,	slidstærk	over-
flade.

Inden reparationsarbejder sættes i gang, 
er det vigtigt, at der foretages en priori-
tering, og at arbejdet planlægges under 
hensyntagen til dyr og planter. Reparati-
onsarbejdet består af fire hovedelementer, 

nemlig definering af stiens forløb, dræ-
ning, konstruktion af en hård overflade af 
f.eks. sten samt landskabsmodellering og 
genplantning.

Det er vigtigt at overvåge de repare-
rede stier, ligesom der løbende skal være 
overvågning for at identificere begyn-
dende erosion på øvrige lokaliteter. I 
Brecon Beacons følges stiernes udvikling 
ved at man regelmæssigt tager fotos fra 
samme punkt. Tidsserien af fotos kan 
sammenlignes, og begyndende nedslid-
ning identificeres. Herudover udlægger 
man prøveflader, hvor ændring i jordens 
tilstand og vegetationens dækningsgrad 
kan registreres og sammenholdes.

På grund af den korte vækstsæson og 
det kolde klima er genplantning af øde-
lagt vegetation meget vanskellig i Brecon 
Beacons. Alligevel har man forsøgt sig 
med tre metoder, nemlig genindvandring 
fra omgivende vegetation, såning af frø 
indsamlet lokalt og transplantering af 
græs eller enkelte planter af hedelyng. Siv 
har også været benyttet, da deres vækst-
form danner en både visuel og fysisk 
afgrænsning af stien, og fordi de kan 
stabilisere jorden i fugtige områder.

Evaluering
I 2006 udarbejdede man en erosions-
strategi, og 155 km af de 1.285 km, der 
blev undersøgt i 1996, blev genunder-
søgt. Her konkluderede man, at der på 
trods af mindre, igangsatte reparations-
arbejder, stadig er store problemer med 

erosion. Samlet set er erosionen således 
blevet værre. Det vurderes derfor, at der 
er behov for at afsætte 3 millioner GBP 
til reparationsarbejder over de næste år. 
Selvom det er et stort beløb, vurderes det 
at være billigere, end hvis man ikke sætter 
ind nu. 

Aktører

To fuldtidsansatte medarbejdere i Brecon 
Beacons nationalparken står for at ved lige-
holde stierne. De laver dog kun relativt få af 
reparationerne selv, men bruger i stedet 
deres tid på at organisere frivillige. De fri-
villige, som typisk er beboere i om rådet, 
foretager så det egentlige repara tions-
arbejde. Herudover er ansatte fra militæret 
også involveret i mindre projekter i området.

Finansiering

The National Trust finansierer reparationsarbejdet i de områder, som fonden 
ejer. I alle øvrige områder står nationalparken selv for finansieringen. Til dette 
søges om tilskud fra bl.a. The Countryside Council for Wales, den europæiske 
udviklingsfond (European Regional Development Fund), den europæiske 
landbrugsvejlednings- og garantifond (European Agricultural Guidance and 
Guarantee Fund) og den europæiske socialfond (European Social Fund).  
I erosionsstrategien nævnes det, at reparation af de ødelagte stier i 1997 ville 
have kostet GBP 850.000, mens omkostningen i 2006 var steget til knap GBP 
1,5 mio.

Spor efter ulovlig 
off-roading i Brecon 
Beacon.
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Sverige – Söderåsen og Skåneleden

Skåneleden er et net af vandreruter i Skåne, som bl.a. bruges til 
undervisning af skolebørn. Og så har de en vigtig sundhedsfremmende 
funktion. Vandreruterne ligger i værdifulde naturområder, som f.eks. 
nationalparken Söderåsen, men de går også gennem det omgivende 
landbrugsland. 

De nationale svenske vandreruter kaldes 
leden efter et gammelt nordisk ord. De 
findes i hele landet og giver mulighed 
for aktive friluftsoplevelser i en række 
forskellige landskaber og naturtyper. Af 
mere kendte vandreruter kan nævnes 

Kungsleden, Ostkustleden og Skåneleden. 
Skåneleden blev oprettet i 1978 og løber i 
dag i et net over hele Skåne. Rutenettet er 
på over 1.000 km med 80 dagsetaper, og 
det bliver løbende udvidet. 

Planen 
Der findes en informativ hjemmeside om 
Skåneleden med mange forslag til vandre-
ture. Vandreruterne er nemme at følge, 
idet de er markeret med orange prikker 
på træer og pæle, ligesom der findes de-
taljerede kort og mulighed for at down-
loade GPS-koordinater fra hjemmesiden. 

Ruterne går gennem både det åbne land 
og nationalparker som f.eks. Söderåsen, 
og derfor byder de på meget varierede 
naturoplevelser. Der er gode muligheder 
for flerdages vandreture, fordi der langs 
ruterne findes overnatningspladser i form 
af huse eller hytter, som det er gratis at 
benytte. 

Formål 
Skåneleden har vigtige funktioner i 
forbindelse med undervisning af børn, 
sundhed og generelt naturkendskab. 
Vandreruterne langs leden er blevet en 
integreret del af undervisningen for skån-
ske skolebørn, og ved guidede besøg langs 
leden inddrages naturen direkte i under-
visningen, ved at eleverne efterfølgende 
skriver opgaver om besøget.

Sundhed er også i fokus, og Region 
Skåne, der delvist finansierer leden, 
betragter Skåneleden som et vigtigt bidrag 
til det sundhedsfremmende arbejde. Via 
skatten bidrager hver indbygger i Skåne 
årligt med SEK 2,45, som går til vedlige-
holdelsen af Skåneleden. Regionen mener, 
pengene er godt givet ud, da den sam-
fundsmæssige gevinst, som vandreren får 
ved at bevæge sig og opnå en bedre fysisk 
tilstand, er stor.
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Initiativer
"Skåneleden og banken" og "Skåneleden 
og skolen" er to større projekter med 
skolebørn som målgruppe.
"Skåneleden og banken" er blevet til i 
samarbejde mellem Sparbanksstiftelsen 
Färs & Frosta og Stiftelsen för fritidsom-
råden i Skåne. Formålet er, at skolebørn i 
bankens område oplever naturen omkring 
Skåneleden. Projektet henvender sig til 
elever i 5. klasse i ni kommuner, som kan 
melde sig til en guidet dagsvandring langs 
Skåneleden. Banken bidrager med SEK 1 
mio., mens Stiftelsen för fritidsområden 
i Skåne, som administrerer Skåneleden, 
bidrager med SEK 100.000. 

Projektet "Skåneleden og skolen" er 
finansieret af Region Skåne (SEK 1 mio.), 
Stiftelsen Skogssällskapet (SEK 160.000) 
og Stiftelsen för fritidsområden i Skåne 
(SEK 175.000). Projektet tilbyder forskel-
lige dagsvandringer for skoleelever. I 2008 
er der tilbud om en gratis heldagsvan-
dring for 4.-6. klasses elever i Höganäs 
Kommune, mens 4.-6. klasses elever fra 
hele Skåne tilbydes heldagsvandringer, der 

koster SEK 100 pr. elev. Tilbuddene om 
vandringer varierer fra år til år. 

Udover disse projekter, som rettes 
mod skolebørn, findes en række andre 
tiltag, som sætter fokus på Skåneleden. 
Skåneledsdagene er et arrangement, der 
afholdes hvert andet år, og som har til for-
mål at markedsføre vandringsruten og de 
lokalsamfund, der ligger langs den. Fokus 
er på aktiviteter tilknyttet leden, gerne 
i lokale småbyer, og på de fordele, som 
leden giver byerne, f.eks. i form af en øget 
turisme i området. 

Udover individuelle vandreture på 
Skåneleden er der mulighed for at købe 
gourmetferiepakker med vandring, god 
service, lækker mad og overnatning på 
mellemklassehoteller. Tilbuddet er organi-
seret af Skånes turistbureau i samarbejde 
med lokale hoteller og erhvervsdrivende. 
En af mulighederne er en to-dages tur i 
Söderåsen Nationalpark, der inkluderer 
overnatning på Odengården, alle måltider 
og en guidet tur i nationalparken for SEK 
1195.

Evaluering
Skåneleden forløber fortrinsvis på privat 
grund. Ca. 1500 lodsejere har stillet deres 
jord til rådighed for vandreruten og evt. 
også overnatningspladser. Aftalen om 
stien er lavet mellem kommunen og den 
enkelte lodsejer, som ikke har modtaget 
erstatning. Skåneleden bygger derfor først 
og fremmest på frivillige aftaler med lods-

ejerne. Der afholdes jævnligt møder med 
lodsejerne, hvor evt. lokale problemer kan 
diskuteres. 

Ruten opleves positivt af mange lods-
ejere, som engagerer sig i projektet. Bl.a. 
har en enkelt lavet statistik på antallet 
af vandrere, der passerer hans ejendom, 
opdelt på måneder. I 2000 var det samlet 
206 og i 2001 256 mennesker.

Aktører

Stiftelsen för Fritidsområden i Skåne, som forvaltes af Region Skåne, har 
ansvaret for vedligeholdelsen af Skåneleden. Stiftelsen varetager også 
kontakten med de mange lodsejere, der stiller jord til rådighed for 
vandreruten. 
Der er et aktivt samarbejde mellem Skåneleden og den lokale turistorgani-
sation. Bl.a. er der opstillet kriterier for, hvordan lokale erhvervsdrivende mod 
betaling kan få et link fra Skåneledens hjemmeside til deres egen hjemme-
side. 

Finansiering

Myndighederne betragter udgifterne til 
reparation og vedligeholdelse af stierne som 
en investering i folkesundhed. Vedlige-
holdelsen varetages af kommunerne med 
hjælp fra lokale foreninger og koster ca. 
SEK 2 mio. om året. Stiftelsen för fritids-
områden i Skåne bidrager årligt med SEK 
1,2 mio., mens de 26 kommuner, som 
Skåneleden går igennem, samlet bidrager 
med SEK 1,5 mio. om året.

Skåneleden med den 
orange markering.
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Østersøregionen – BIRD-projekt

Seks Østersølande samarbejder i det EU-finansierede BIRD-projekt, og et 
af projektets resultater er en rapport, der præsenterer gode eksempler 
på konstruktion og placering af fugletårne og udsigts platforme i 
nationalparker og andre beskyttede områder. Rapporten giver 
inspiration til de overvejelser, man skal gøre sig, inden man går i gang 
med at etablere forskellige konstruk tion er. Derudover indeholder den 
en evaluering af en lang række allerede etablerede fugle tårne, stier og 
informationsskilte.

BIRD-projektet er et EU-projekt med 
deltagelse af Sverige, Finland, Estland, 
Letland, Litauen og Tyskland. Projek-
tet arbejder for at fremme bevarelse, 
forvaltning, arealplanlægning, turisme 

og uddannelse og for at sammenkoble 
beskyttelse og udvikling i vådområder, 
naturreservater og kulturlandskaber med 
landbrugsarealer. 

Planen
BIRD-projektet blev gennemført fra 
2004-2007 og mundede ud i flere rap-
porter, der bl.a. kom med anbefalinger 
til, hvordan man kan udforme fugle-
tårne, skjul, stier og informationstavler. 
Rapporten forsøger at samle op på den 
eksisterende viden og systematiserer de 
overvejelser, man skal gøre sig forud for 
valg af konstruktionsmetode og placering. 
Desuden præsenterer rapporten en lang 
række eksempler fra de seks deltagende 
lande. 

De overordnede skridt i processen fra 
ide til virkelighed for en given konstruk-
tion er: 

•	 Diskussion	af	mulige	løsninger	og	
fastsættelse af formål og målsætning

•	 Kontakt	med	interessegrupper	og	ind-
dragelse af deres synspunkter

•	 Udarbejdelse	af	projektbeskrivelse	og	
tidsplan

•	 Identifikation	af	målgruppe	samt	op-
timal størrelse og levetid for konstruk-
tionen

•	 Valg	af	en	egnet	lokalitet,	som	er	let	
tilgængelig, og hvor konstruktionen 
ikke virker dominerende

•	 Fastlæggelse	af	budget
•	 Indhentning	af	nødvendige	tilladelser
•	 Udpegning	af	ansvarlige	for	drift	og	

vedligeholdelse.

Formål 
BIRD-projektet havde fire delmålsætnin-
ger nemlig forvaltning, planlægning på 
tværs af sektorer, adgangsforhold og for-
midling/uddannelse. Den her beskrevne 
rapport er et af resultaterne fra arbejdet 
med adgangsforhold.  

Formålet med rapporten er at give ek-
sempler på ”best practise” for placering 
af forskellige installationer, der øger de 
besøgendes udbytte i nationalparker. 
Fokus er bl.a. på tilgængeligheden for 
handicappede.

Skilt med blindskrift 
(Braille) i naturparken 
Omberg.

Skilt i litauisk 
nationalpark.
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Initiativer
Rapporten er fuld af eksempler på ud-
formning af fugletårne, skjul, stier og in-
formationstavler. Her gengives blot fem.

I naturparken Omberg i Sverige har 
man fokus på adgang for handicap-
pede. Der er små skilte med blindskrift 
langs en 650 meter lang plankesti, og 
informations skiltene hænger generelt 
relativt lavt, så de er lettere at læse fra en 
kørestol. 

I naturreservatet Tåkern, som også 
ligger i Sverige, byggede man i 2003 en 
platform ved Glänås i samarbejde med en 
handicaporganisation. Platformen har en 
lang tilkørselsrampe med en svag hæld-
ning og fremhæves som et af de bedste 
eksempler på handicapvenlig indretning 
i Sverige. Herudover er den velplaceret 
midt i et meget fuglerigt område. 

I en skov i Schleswig-Holstein i 
Tyskland har man bygget et tårn, der ikke 
blot er beregnet til fuglekigning, men 
som også giver mulighed for at observere 
planter og insekter i træernes kroner. 
Tårnet ligger for enden af en 1,5 km lang 
natursti, langs hvilken der er skilte med 
forskellige spørgsmål. 

I nationalparken Store Mosse i Sverige 
byggede man i 2005 Wibeck-stien, som 
er specielt designet til handicappede. 
Stien er 600 meter lang og er dels lavet 
af træ og dels af grus og passer godt ind 
i omgivelserne. Stien har også et særligt 
hvileområde.

I Litauen har man mange eksempler 
på skilte udarbejdet af naturlige materia-
ler, så de falder i med naturen omkring 
dem samtidig med, at de giver den nød-
vendige information. 

Evaluering
Projektet er afsluttet. En egentlig evalu-
ering kendes ikke.

Aktører

BIRD-projektet involverede 35 partnere fra 
Sverige, Finland, Estland, Letland, Litauen 
og Tyskland. Partnerne var bl.a. kommuner, 
regionale miljømyndigheder, turistkontorer 
samt enkelte parker og reservater.

Finansiering

Projektet er støttet af EU gennem Interreg  
III B og har et samlet budget på næsten fire 
mio. EUR. En del af finansieringen stammer 
fra nationalstaterne, som donerer mellem 
25 og 75 % af budgettet. 

Tårnet i Schleswig-Holstein, hvorfra man både kan observere fugle, 
planter og insekter. 

Handicapvenlig sti i Store 
Mosse nationalparken.
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Tyskland – Bayerischer Wald

I nationalparken Bayerischer Wald i Tyskland formidler man 
nationalparkens værdier gennem oplevelser og aktiviteter. I parken 
findes en oplevelsessti, hvor børn kan få lov at afprøve naturen, og en 
plantemur, hvor blinde og svagtseende kan dufte til og røre ved planter. 
Endelig er der stor fokus på at sikre adgang for gangbesværede, 
kørestolsbrugere og barnevogne.

Berlin

Nordsøen

Hamburg

Leipzig
Düsseldorf

Frankfurt

MünchenBayerischer Wald blev udpeget som den 
første nationalpark i Tyskland i 1970. 
Dengang var det målsætningen, at na-
tionalparken skulle bevares som urskov 
til glæde for kommende generationer. 
I parken findes en blanding af uberørte 
skovområder og højtliggende enge, som 
har været brugt til græsning. Parken dæk-

ker et areal på 242,5 km2 og er internatio-
nalt anerkendt for sine store naturværdier 
med en skov, der er upåvirket af men-
nesker. Parken ligger i et bjergområde, 
og over 1150 m over havet er fyr den 
dominerende træart, mens der længere 
nede naturligt findes skov med mange 
forskellige løvtræer.

Planen
Under overskriften "barrierefri indret-
ninger" har nationalparken sat fokus på, 
at anderledes naturoplevelser skal være 
tilgængelige for alle. Det har bl.a. mun-
det ud i konceptet "natur – mærk, føl og 
lugt" med en række anderledes oplevelses-
vandringer, bl.a. en sansesti, et planteom-
råde og en sjælevandring. 

Herudover er der lagt stor vægt på, at 
parken er tilgængelig for kørestolsbrugere. 
Der er handicapvenlige indgange i alle 

informationsbygninger, der er særlige 
parkeringspladser for handicappede samt 
kort der angiver, hvor man som kørestols-
bruger kan færdes uden problemer. 

I nationalparken findes også en lille 
dyrepark, hvor dyr, der lever vildt i 
nationalparken, kan ses tæt på. Der er 
ingen stier med hældninger over 8 %, og 
der bliver ryddet for sne om vinteren, så 
kørestolsbrugere og folk, der går dårligt, 
kan komme frem.

Formål
Barrierefri indretninger skal gøre natio-
nalparken tilgængelig for alle. Ligeledes 
ønsker Bayerischer Wald gennem anderle-
des oplevelsesmuligheder at tiltrække folk, 
som ellers ikke ville besøge en national-
park. Der er stor fokus på oplevelsen og 
det, at de besøgende, især børn, aktivt kan 
afprøve ting i naturen. 

Dødt ved får lov til at forblive i nationalparken.

Informationstavle ved 
stenområdet.

Nationalparkens placering 
i Bayern, på grænsen til 
Tjekkiet.
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Initiativer
På naturoplevelsesstien findes ti stationer 
med aktiviteter. Her kan man bl.a. lytte 
til skovens lyde, lave musik med natur-
materialer, smage og lugte til planter, se 
rødder gro op i himlen, øve sig i at kravle, 
balancere, klatre og springe samt gætte, 
hvilke dyr der har gået og spist langs 
stien. Derudover formidles viden om, 
hvad der sker med bladene, når de falder 
af træerne, og der er historier om, hvor-
dan alle organismer er ligeværdige i natio-
nalparken. Et stort spindelvæv illustrerer 
de mange forbindelser i et økosystem. 
Udover aktivitetsstationerne findes natur-
legepladser og en legeeng, hvor man om 
foråret kan se nyforvandlede guldsmede, 
vandkalve og frøer. 

Sjælevandringen er en 1,3 km lang 
plankesti gennem en typisk blandingsskov 
med fyr, gran og løvtræer, hvor driften 
ophørte for 30 år siden. Da man an-
lagde stien, skete det, uden at træer blev 
fældet, og stien snor sig derfor forbi og 

over døde træer og andre forhindringer i 
skovbunden. Tanken med stien er, at den 
besøgende kan give sine følelser frit løb 
og opleve at være i naturen på naturens 
betingelser. Langs stien er der informa-
tionstavler – bl.a. med digte om skoven 
af berømte tyske forfattere som Erich 
Kästner og Bertolt Brecht. 

Planteområdet er et område på fire 
hektar, hvor man på en rundtur kan 
lære mere om områdets typiske planter 
og naturtyper. På rundturen findes bl.a. 
en føle- og duftemur med omkring 30 
forskellige planter, man kan røre ved, 
dufte til og til dels også smage på. Ved 
muren findes trætavler med beskrivelser af 
hver plante. Beskrivelserne gives også med 
blindskrift. I nærheden af planteområdet 
findes et stenområde. I midten af området 
står en pavillon med information om, 
hvordan jorden er skabt og om de forskel-
lige stenarter og geologiske processer i 
nationalparken. 

Evaluering
Naturoplevelsesstien var i 2007 en stor 
succes med mange skoleklasser, også fra 
fjerntliggende regioner. Blandt andet 
var tilbuddet om at fejre fødselsdag med 
besøg på stien meget populært. 31.000 
besøgende deltog i organiserede ture gen-

nem nationalparken i 2007, hvilket tyder 
på en stor og succesfuld formidlings-
indsats. For alle tiltag er der udarbejdet 
farverige og lettilgængelige informations-
foldere, som kan downloades fra internet-
tet. Den gode information om tilbuddene 
bidrager utvivlsomt til succesen.

Aktører

De forskellige initiativer er igangsat af 
nationalparkforvaltningen i Bayerischer 
Wald.

Finansiering

Nationalparken har selv stået for 
gennemførelse af initiativerne. Det er uvist, 
om der herudover er modtaget specifikke 
tilskud.

Del af sjælevandringen 
som er en plankesti 
omkring et udgået træ. 

Del af sjælevandringen 
hvor man skal gå 
barfodet henover 
træernes rødder og 
udlagte grankogler.
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Canada – Banff 

Banff nationalpark i Canada byder 
på spændende kulturhistoriske 
oplevelser. For eksempel kan man 
dykke ned til en by, der blev sat 
under vand i forbindelse med et 
dæmningsprojekt i starten af 
1900-tallet. Undersøgelser viser 
imidlertid, at de besøgende især 
kommer til parken for at opleve 
naturen. Derfor forsøger man nu 
at skabe mere interesse for 
parkens kulturhistorie. Et af 
værk tøjerne er en ny forvaltnings-
plan, der udelukkende har fokus 
på de kulturhistoriske værdier. 

Banff nationalpark blev grundlagt i 1885 
og er dermed den ældste nationalpark 
i Canada. Parken ligger i bjergkæden 
Rocky Mountains og dækker et område 
på 6.641 km2 med ca. 10.000 indbyg-
gere. Parken besøges årligt af mere end 
3 millioner mennesker og ligger kun ca. 
1,5 times kørsel fra storbyen Calgary. I 
parken findes bl.a. Banff Park Museum 

fra 1895 og The Cave and Basin, som er 
naturlige huler. Herudover har parken ca. 
800 arkæologiske lokaliteter, hvor der er 
fundet over 100.000 historiske genstande, 
ligesom der er udpeget 24 bevaringsvær-
dige bygninger og en flod, der er udpeget 
som kulturarv. Endelig findes der gamle 
minebyer og interneringslejre fra 1. ver-
denskrig. 

Planen
Banff nationalpark forsøger at øge 
interessen for de kulturhistoriske vær-
dier. I 2007 udarbejdede man f.eks. en 
forvaltningsplan for de kulturhistoriske 
værdier i de canadiske bjerge i samarbejde 
med andre nationalparker. Her satte man 
fokus på tre af nationalparkens lokaliteter: 
Cave and Basin, Banff Park Museum og 
Sulphur Mountain Cosmic Ray Station. 
For hver lokalitet gennemgik man visio-
nen, stedets baggrund, den nuværende 
situation og hvordan lokaliteten bruges 
til uddannelse og formidling. Herefter 
beskrev man en lang række målsætninger 
og tiltag, som er nødvendige for at opnå 

forbedringer inden for beskyttelse, ud-
dannelse, formidling og partnerskaber.

Søen Minnewanka er endnu en af 
nationalparkens kulturhistoriske sevær-
digheder. Søens navn betyder åndernes sø, 
og den menneskelige aktivitet omkring 
søen kan spores 10.000 år tilbage i tiden. 
I slutningen af 1800-tallet blev der byg-
get forskellige mindre bosætninger langs 
kysten, og i 1895 kom en række mindre 
dæmninger til, så både lettere kunne 
lægge til. I 1941 byggede man imidlertid 
en stor dæmning, og det medførte, at 
vandspejlet steg med 30 meter. Dermed 
satte man bebyggelsen og de kulturhisto-
riske mindesmærker langs bredden under 
vand. 
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Gammel målestation 
for kosmisk stråling på 
Sulphur Mountain.
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Formål 
Formålet med forvaltningsplanerne for 
parkens kulturhistoriske værdier er at 
sætte øget fokus på disse værdier og at 
arbejde mere målrettet med at bevare og 
formidle viden om dem. Intentionen er 

at få flere af de besøgende til at opleve de 
kulturhistoriske værdier, når de alligevel 
er i parken.

Initiativer
The Cave and Bassin er et hulesystem 
med termiske kilder, der har været brugt 
af de oprindelige folk i området. Systemet 
blev udpeget som en nationalhistorisk 
lokalitet i 1981. I dag er hulerne en 
vigtig besøgslokalitet, men det er kun en 
brøkdel af nationalparkens besøgende, der 
lægger vejen forbi hulerne og de tilknyt-
tede udstillinger. Imidlertid er der ikke 
investeret meget i at forøge de besøgendes 
oplevelse på stedet. Det vil man nu ændre 
på ved snarest bl.a. at udarbejde en kom-
munikationsplan og skabe en sammen-
hængende fortælling om stedet, som man 
vil forsøge at formidle på en innovativ 
måde. Desuden vil man flytte udstillingen 
fra 2. sal til stueetagen for at øge tilgæn-
geligheden, og endelig vil man fortsætte 

markedsføringen i bl.a. lufthavnen og i 
forskellige turistbrochurer. 

Hvis man vil opleve den udvikling, 
der er sket i området omkring søen Min-
newanka, skal man have dykkerudstyret 
frem. Netop denne oversvømmede by er 
det bedst bevarede eksempel på oversvøm-
mede byer i Canada. Den indeholder 
unikke genstande fra det 19. århundrede, 
og de findes stadig på præcis samme sted, 
som da byen blev sat under vand. 

Nationalparken har udarbejdet en 
folder om, hvordan man kan besøge den 
oversvømmede by. Den indeholder dels 
anbefalinger i forhold til sikkerhed, dels 
forbud mod at fjerne noget fra den over-
svømmede by. Dykker man ned, kan man 
besøge 16 forskellige lokaliteter som f.eks. 
det gamle hotel, forskellige private huse, 
en bro og den gamle dæmning. 

Evaluering
I 2007 blev tilstanden for de kulturhi-
storiske ressourcer i parken vurderet som 
værende rimelig. Flere tiltag, som skal 
forbedre tilstanden, er sat i gang, bl.a. er 
der afsat flere penge til restaurerings- og 
bevaringsarbejdet. 

På trods af at Banff har forsøgt at gøre 
oplevelsen af de kulturhistoriske værdier 

mere attraktiv, er der fortsat kun relativ 
beskeden interesse fra de besøgendes side. 
Det viste sig bl.a. i en brugertilfredsheds-
undersøgelse gennemført af Banff og tre 
andre canadiske nationalparker i 2003, 
hvor "unikke museer, gallerier og kultur" 
scorede lavest på parametrene "tilfreds-
hed" og "betydning". 

Aktører

Det er Parks Canada, der hører under 
miljøministeriet, som administrerer de 
canadiske nationalparker. Hver park har en 
administration, som udformer parkens 
forvaltningsplan og igangsætter de 
nødvendige tiltag.

Finansiering

De kulturhistoriske tiltag finansieres af Banff Nationalpark, som i 2005/2006 
budgetterede med indtægter på i alt 21,9 mio. canadiske dollars (CAD). Af de 
21,9 mio. stammer næsten CAD 15 mio. fra diverse entreindtægter, CAD 2,7 
mio. er fra indtægter i forbindelse med camping, og CAD 2,6 mio. er 
indtægter fra forskellige koncessions- og franchiseordninger, landanvendelse 
etc. 

Søen Minnewanka.

Hulerne i The Cave 
and Bassin.

Formidlingsstation ved  
Lake Minnewanka.
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Frankrig – Périgord-Limousin

Frankrigs regionale naturparker har til formål at bevare og udvikle de 
kulturskabte landskaber og fokuserer derfor på kulturarven. Store dele 
af parken Périgord-Limousin er et menneskeskabt kulturlandskab, og i 
forvaltningen af området har man netop sat fokus på områdets historie 
og den kulturhistorie, som landskabet fortæller. Nye tiltag i parken 
omhandler både formidling, bevarelse/restaurering og arkæologiske 
undersøgelser.

Der findes 45 regionale naturparker i 
Frankrig. Parkerne er beboede landområ-
der, som er nationalt anerkendt for deres 
landskabelige værdier og for væsentlig 
kulturarv. Parkerne understøtter bæredyg-
tig udvikling og har beskyttelse og styr-
kelse af kulturarven som deres hovedsigte. 

Périgord-Limousin, der ligger i det 
sydvestlige Frankrig mellem Loiredalen 
og Pyrenæerne, blev udpeget som regional 
naturpark i 1998. Parken dækker 1.800 
km2, og områdets seks landsbyer har i alt 

knapt 50.000 indbyggere. Der er tale om 
et mosaiklandskab med både landskabe-
lige og biologiske værdier, der bl.a. er 
resultatet af den menneskelige landskabs-
udnyttelse. Parken er således præget af 
interaktionen mellem menneske og miljø, 
og med sin placering centralt i Europa lig-
ger den i et område, der har været præget 
af kraftig kulturel udveksling. Derom 
vidner ikke mindst landskabets mange 
historiske monumenter. 

Planen
De regionale naturparker udpeges for 10 
år ad gangen. I forbindelse med udpeg-
ningen underskrives en kontrakt med 
vedtægter for naturparken. Disse vedtæg-
ter indeholder bl.a. nogle restriktioner for 
brugen af området, som gælder for hele 
10-års perioden. Til gengæld får lokalsam-
fundet en række fordele. Dels kan man 
markedsføre sig på at være en del af et 

projekt, der gavner både kulturarv og na-
tur, dels bliver det lettere at opnå tilskud 
til nye projekter i området. 

For Périgord-Limousin arbejder 
man i 10-årsplanen med at bevare og 
øge kendskabet til områdets kulturarv. 
Det sker gennem formidlingsaktiviteter, 
restaurering af gamle monumenter og ved 
at gennemføre undersøgelser, som skal 
belyse aspekter af kulturarven.

Formål 
Den regionale naturpark Périgord-
Limousin har som formål at beskytte og 
forbedre den naturlige, menneskeskabte 
kulturarv inden for dens område ved at 
anvende innovative beskyttelsestiltag, som 
sikrer social, økonomisk og kulturel ud-
vikling i respekt for det omgivende miljø. 
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Initiativer
Parkens formidlingsaktiviteter omfat-
ter årlige temamøder om kulturarven. 
Møderne kan have form af guidede ture, 
konferencer og workshops for børn. Et 
eksempel på et arrangement målrettet 
børn er såkaldte vandrebøger, som giver 
områdets skoleklasser mulighed for at 
arbejde med deres lokalområde. Deres 
fund afrapporteres i en lille bog med 
både billeder og tekst. Initiativet findes 
i alle de regionale naturparker og har til 
formål at sammenstille små stykker af den 
franske kulturarv, som børnene opfatter 
den. I 2006-2007 deltog fem skoler fra 
Périgord-Limousin i projektet. Et andet 
eksempel er den nationale gourmet-uge, 
hvor den regionale naturpark arrangerer 
et forløb for elever, hvor de introduceres 
til egnsspecifikke produktionsmetoder, 
produkter og retter. I slutningen af forlø-
bet kommer eleverne med rundt til gårde 
i området, så de kan se, hvorfra maden 
kommer.

Parken yder teknisk assistance til 
de lokale myndigheder til restaurering 

af kulturhistoriske mindesmærker. Et 
eksempel er stendyssen "Chez Moutaud 
à Saint-Auvent”. For også at få folk ud 
og opleve kulturlandskabet har parkens 
hjemmeside forslag til ture til bl.a. denne 
stendysse. Der finder man information 
om den neolitiske periode, hvor stendys-
sen blev udformet, ligesom man kan læse 
om dens funktion, arkitektur og tilknyt-
tede legender. 

Et andet af parkens fokusområder er 
bevarelse af den kulturelle og sproglige 
identitet i området, som kaldes Occitane 
eller Langue d'oc. Sproget og kulturen er 
en vigtig del af områdets sjæl, og parken 
arbejder aktivt for at bevare den. Dette 
gøres bl.a. ved udarbejdelse af en årlig 
kalender over festivaler og arrangementer 
samt afholdelse af opvisningen ”Tambou-
rinaire”, der er en fejring af den occitan-
ske kultur. I 2006 foretog man endvidere 
en større indsamling blandt lokale af ef-
fekter, der er karakteristiske for områdets 
kulturhistorie.

Evaluering
De regionale naturparker bliver evalueret 
hvert 10. år i forbindelse med fornyelse 
af parkernes vedtægter. Evalueringen fo-
kuserer på, om vedtægtens målsætninger 
er nået. Périgord-Limousin er i øjeblik-
ket i gang med denne revision, idet den 
eksisterende plan gælder for perioden 
1998-2008. 

Aktører

Områdets beboere og parkadministrationen 
er de væsentligste aktører. Parkadministra-
tionen består af de myndigheder og organi-
sationer, der har underskrevet parkens ved-
tægter. Administrationen har en direktør og 
ca. 30 fastansatte. Administra tionen sam-
arbejder med beboere i parken og med de 
franske myndigheder både nationalt og 
lokalt.

Finansiering

De forskellige initiativer finansieres af den 
regionale naturpark. Udover midler fra 
miljøministeriet er der også medfinansiering 
fra de lokale myndigheder, øvrige 
ministerier, såsom landbrugs- og 
kulturministeriet, og ofte også fra EU. 

Det occitanske flag.

En side i en vandrebog, 
som er lavet af en af de 
lokale skoleklasser.
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Skotland – Loch Lomond & The Trossachs

For den skotske nationalpark Loch Lomond & The Trossachs er der 
udarbejdet audioguides, som fortæller historien om landskabet og leder 
de besøgende hen til interessante lokaliteter. Historierne kan 
downloades fra internettet og tages med ud på ture i landskabet som 
MP3-filer.

Loch Lomond & The Trossachs åbnede i 
2002 og er Skotlands første nationalpark. 
Parken dækker 1865 km2 og omfatter 
både høje bjergtinder og lavland. Parken 
er også et levende, arbejdende landskab, 

som er blevet formet af mennesker gen-
nem generationer, og som besøges af 
mange for sine rekreative værdier. Der bor 
ca. 15.000 mennesker i parken.

Planen
Virksomheden Traveltape Discovery Ltd. 
har oprettet en hjemmeside, hvor man 
kan downloade indtalte historier om 
forskellige områder i Skotland. Histori-
erne ligger som MP3-filer, så de let kan 
overføres til en computer, en mobiltelefon 
eller en bærbar MP3-afspiller. Der ligger 
en kort beskrivelse af hver historie på 
hjemmesiden, så man får et indtryk af, 
hvilke historier man synes lyder interes-
sante. Fortællingerne handler om den 
skotske historie, folklore, legender fra for-
skellige byer, områder og øer i Skotland 

og præsenterer en lang række interessante 
fakta. På baggrund af historierne kan man 
planlægge en personlig tur gennem Skot-
land og lytte til fortællingerne, når man 
besøger lokaliteterne. 

Der er 16 områder at vælge imellem 
på hjemmesiden. Til hvert område findes 
en introduktion, som man gratis kan høre 
på sin computer. Derefter kan man fra en 
liste vælge de historier, man vil down-
loade. En historie er 1-10 minutter lang 
og koster 2-3 kroner (25 pence). Betaling 
sker on-line.

Formål 
Audioguiderne er et kommercielt tiltag 
fra en privat virksomhed. De er lavet for 
at øge turisternes udbytte af et besøg i 
Skotland og fungerer som en personlig 
guide. 

Vandretursfoldere for 
fire delområder i Loch 
Lomond.

Markerede stier til de besøgende i nationalparken.
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Initiativer
Traveltape Discovery Ltd har lavet 
audioguides med historier fra de skot-
ske nationalparker Cairngorms og Loch 
Lomond & The Trossachs.

Den første audioguide, der blev lavet, 
handler om Stirling & The Trossachs. 
Den skrevne introduktionstekst på hjem-
mesiden beskriver området sådan her: 

"Vidste du, at slaget ved Bannockbum 
skyldtes et væddemål mellem Robert the 
Bruces bror og borgens herre? Vi besøger 
borgen med dens rige, komplekse histo-
rie og tager derefter videre til William 
Wallace-monumentet. Her hører vi om 
denne frihedskæmpers store bedrifter, 

som blev foreviget i filmen Braveheart. 
Derefter videre til Doune, hvis gamle, 
fine slot kan ses i en anden film, nemlig 
“Monty Python og den hellige gral”. 
Den næste landsby er Callander, hvor vi 
finder indgangen til Loch Lomond & 
The Trossachs National Park, Skotlands 
første nationalpark. Vi går ind i hjertet af 
parken og over Duke-passet ind i Aber-
foyle. Derefter videre til søen Menteith og 
op til Strathyre og Balquhidder, hvor Rob 
Roy boede. Turen går til Loch Earn og 
landsbyen Lochearnhead og gennem Glen 
Ogle til højlandet ved Breadalbane og 
Killin. Den sidste destination er Crainla-
rich og Tyndrum".

Evaluering
Det vides ikke, hvor mange downloads 
der sker fra siden. Traveltape Discovery 
Ltd er imidlertid i gang med at ekspan-
dere og udvide med historier fra England, 
og det indikerer, at konceptet er en suc-
ces.

Aktører

Traveltape Discovery Ltd. er en privat virksomhed, som blev startet i Skotland i 
november 2000. De samarbejder med lokale erhvervsdrivende, som kan få 
vist deres navn på hjemmesiden. Efter hver områdebeskrivelse er der således 
en lang række links til sponsorer.  
Traveltape Discovery Ltd har ikke lavet et samarbejde med de skotske 
nationalparker om de enkelte audioguides. Der kendes dog eksempler på 
nationalparker, som selv får lavet audioguides. Det gælder f.eks. Yorkshire 
Dales i England, hvor nationalparken har fået udarbejdet 10 lydfiler om en 
oplevelsessti, som de besøgende kan downloade inden et besøg.

Finansiering

Det er en privat virksomhed, der ejer og 
udvikler audioguiderne. Lokale firmaer og 
erhvervsdrivende i de områder, der omtales, 
kan sponsorere konceptet.

Slottet Doune.
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Tyskland – Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer

I den danske, hollandske og tyske vadehavsregion blev der i 2004-2007 
gennemført et projekt, som havde til formål at kortlægge og formidle 
viden om de kulturhistoriske værdier. Et af resultaterne var en håndbog 
med en lang række eksempler på, hvordan kulturarven i området kan 
forvaltes, beskyttes og formidles på én gang.

Vadehavet er et enestående kystområde 
med store landskabelige, naturmæssige 
og kulturhistoriske værdier. Det stræk-
ker sig over ca. 500 km fra Blåvandshuk 
i Danmark til Den Helder i Holland, og 
her ligger mere end 30 øer. Den tyske 
del af vadehavsregionen er opdelt i de to 
nationalparker Schleswig-Holsteinisches 
Wattenmeer og Niedersächsisches. I Hol-
land er dele af vadehavsregionen ligele-

des udpeget til nationalparker, nemlig 
Schiermonnikoog og Duinen van Texel. 
Den danske del af Vadehavet blev udpe-
get som nationalpark i januar 2008, og 
den forventes oprettet i 2010. Danmark, 
Holland og Tyskland har i de seneste 25 
år samarbejdet om Vadehavets særlige 
problemstillinger, herunder forvaltning af 
områdets kulturarv. 

Planen
Fra 2004 til 2007 arbejdede Danmark, 
Tyskland og Holland sammen om pro-
jektet LancewadPlan, hvor man kortlagde 
landskabs- og kulturarvsværdier i de tre 
lande. Kortlægningsprojekterne blev 
tilpasset de regionale forskelle og for-
valtningsmæssige krav i forhold til f.eks. 
omfang og detaljeringsgrad. I Danmark 
bestod kortlægningen bl.a. af udarbej-
delse af et kulturarvsatlas. I Holland og 
Tyskland, hvor landområderne er meget 
større, bestod kortlægningen af en inter-
netbaseret database med udpegning og 
beskrivelse af kulturhistoriske helheder.

De tre landes kortlægning blev fulgt 
op af en internetbaseret håndbog om 
forvaltning af landskabet og kulturarven. 
Håndbogen henvender sig til myndighe-
der, til folk, der arbejder med forvaltning 
i praksis, samt til interesserede ejere og 
brugere. Håndbogen findes på hjemme-
siden www.lancewadplan.org og hedder 
"A handbook of Best Practise Examples 
in Planning and Management of Cultural 
Landscapes and Heritage". Den indehol-
der omtale af 30 projekter, der med suc-
ces er gennemført i vadehavsregionen.

Formål 
De overordnede formål med Lancewad-
Plan er at:
•	 forbedre	forvaltningen	og	udviklingen	

af det fælles landskab og kulturarven 
som en del af det fælles kystlandskab 

•	 samarbejde	med	lokalbefolkningen	og	
de relevante myndigheder om bære-
dygtig og afbalanceret brug af landska-
bet og kulturarven i Vadehavsområdet 

•	 øge	bevidstheden	om	landskabet	og	
den kulturarv, som skaber regionens 
identitet 

•	 opnå	større	offentlig	deltagelse	i	og	
ansvar for udviklingen af den fælles 
kulturarv på tværs af landegrænserne.

Berlin
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Hamburg

Leipzig
Düsseldorf

Frankfurt

München
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Initiativer
Et af projekteksemplerne i den føromtalte 
håndbog er fra flodlandskabet Eider-
Treene-Sorge, som ligger øst for halvøen 
Eiderstedt i Schleswig-Holstein. En del 
af projektområdet ligger i nationalparken 
Schleswig-Holsteinisches Wattvenmeer. 
Projektet hedder "Cultural Landscape 
Elements on Maps for Recreational Horse 
Riding and Carriage Driving" og foku-
serer bl.a. på øget turisme. Elementer, 
områder og endda mennesker, som er 
vigtige kilder mht. fortællingen om regio-
nens kulturarv, natur- og geologihistorie, 
er kortlagt, og deres historie fortælles med 
selvforklarende ikoner og små tekster på 
kortet. Der er lavet otte kort i alt, som 
guider besøgende rundt i det flotte, kul-
turhistoriske landskab. 

To andre eksempler fra håndbogen er 
også fra den schleswig-holstenske del af 
vadehavsregionen, og hedder "Areas for 
Experiencing Nature and Cultural Heri-
tage around Stollberg and in Albersdorf". 
Stollberg er en bakke tæt på Bredstedt i 
Nord Frisia-regionen, mens Albersdorf 
ligger i Dithmarschen-regionen. 

Projektet ved Stollberg dækker 1.538 km2 
og har som mål at forklare og demon-
strere de særlige karakteristika ved det 
naturlige og kulturhistoriske landskab 
mellem Vadehavet og morænebaglandet. 
På vandreruter gennem landskabet guides 
man forbi historiske bygninger, monu-
menter og landskabselementer såsom 
læhegn, hede, skov og et område, hvor 
der tidligere blev udvundet myremalm. 
Langs vejen er der skilte med detaljerede 
forklaringer, og der er fokus på at give 
børn en særlig oplevelse af naturen og 
kulturarven.  

I Albersdorf har man lavet en rekon-
struktion af landskabet med en bosættelse 
fra yngre stenalder. På den måde ønsker 
man over for en bredere offentlighed 
at demonstrere de komplekse sammen-
hænge i stenalderlandskabets udvikling. 
Området dækker 162 km2 og rummer ni 
velbevarede arkæologiske monumenter, 
herunder kæmpehøje og gravhøje. Hele 
området fremstår som en attraktiv og 
rekreativ park, der samtidig skal forbedre 
den økologiske situation i området. 

Evaluering
Der er potentielt mange positive afledte 
effekter af projektet, herunder en forbed-
ring af den lokale økonomi, som følge af 
øget turisme. Samtidig er indarbejdelsen 
af kulturarv i et turistprodukt noget, som 
kan skabe fokus på kulturarven og gøre, 
at man når ud til en bredere målgruppe 
end dem, der normalt interesserer sig for 
kulturarven. 

Aktører

Projektet er et samarbejde mellem det 
hollandske landbrugs-, miljø- og fødevare-
ministerium (projektleder), Det fælles Vade-
havs sekretariat i Wilhelmshaven, Tyskland, 
Archäologisches Landesamt Schleswig-
Holstein, Tyskland, Nieder sächsisches 
Landesamt für Denkmalpflege, Tyskland og 
Kulturarvsstyrelsen, Danmark.

Finansiering

LancewadPlan-projektet er primært finan sieret af EU (Interreg IIIB North Sea 
Pro gramme). Projektet har i alt kostet omkring EUR 2,5 mio. 
Eksemplet fra flodlandskabet Eider-Treene-Sorge i Tyskland er støttet af EU’s 
LEADER+ program. Eksemplet fra Stollberg er finan sieret af EU-fonde og 
lokale sponsorer. Eksemplet fra Albersdorf er finansieret gennem 
statsansættelser/aktiveringsprogram, af EU-fonde, af staten Schleswig-
Holstein, af Dithmarschen-regionen og af den lokale kommune. Den samlede 
pris på de enkelte projekter er ukendt.

Rekonstruktion af en bosættelse fra yngre stenalder.
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USA – Fort Frederica

Fort Frederica på den amerikanske 
østkyst har i samarbejde med 
lokale skoler lavet et under vis-
nings forløb med fokus på arkæo-
logi og historie. Her kan 4.- og 
5.-klasses elever deltage i en 
arkæologisk udgravning og efter-
følgende hjælpe med at analysere 
og katalogisere de genstande, de 
har været med til at finde. 

Fort Frederica blev bygget i 1736 og var 
centrum for stridigheder mellem briterne 
og spanierne indtil 1742, hvor briterne 
vandt det afgørende slag i ”Krigen om 
Jenkins øre”. Herefter blev fortet mere 
eller mindre overladt til sig selv indtil 
starten af 1900-tallet, hvor der opstod 

fornyet interesse om det. Lokale mente, 
at fortet skulle bevares som et minde om 
USA's koloniale historie, og i 1945 blev 
det udpeget som nationalt monument. 
Fortet drives i dag af National Park Ser-
vice, som står for drift og forvaltning af 
de amerikanske nationalparker.

Planen
Park Service ved Fort Frederica startede i 
1995 et arkæologisk uddannelsesprogram 
for 4.- og 5.-klasses elever i samarbejde 
med skolen Oglethorpe Point. Det har 
ført til udarbejdelsen af et omfattende 
materiale, som kombinerer naturviden-
skab, sprog og matematik samtidig med, 
at eleverne lærer om arkæologi og deres 
egen historie. 

Efter først at have haft timer i klassen 
deltager eleverne i en arkæologisk ud-
gravning og bruger derefter en hel dag i 
laboratoriet på at identificere, behandle 
og katalogisere fundene. Udgravningsste-
det, som eleverne arbejder på, er ikke en 
værdifuld ny arkæologisk lokalitet, men 
derimod et tidligere forstyrret fundsted, 
som indeholder genstande fra det 18. til 
det 20. århundrede.

Formål 
Formålet med programmet er at bruge 
praktisk erfaring med arkæologi som afsæt 
til at undervise eleverne i en lang række 
andre fag såsom naturvidenskab, sprog og 
matematik. Det er således en multidisci-
plinær undervisningsform, hvor eleverne 
undervises i de obligatoriske fag samtidig 
med, at de lærer noget om betydningen 
af deres egen historiske og kulturelle bag-
grund og bliver mere bevidste om værdien 
af at bevare den. 
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Initiativer
Udover undervisningsforløbet har man 
lavet en sommerskole, som bygger videre 
på det, eleverne allerede har lært. Nogle 
af aktiviteterne er skattejagt, arkæologisk 
bingo, kolonitidslege på fortet, bygning af 
en palmetto-hytte, som de første nybyg-
gere boede i, rengøring af udgravede 
genstande, rekonstruktion af keramik og 
laboratorieanalyser af de udgravede dele. 
Sommerskolen foregår i dagtimerne og 
varer en uge. 

Undervisningsforløbet indgår i to 
overordnede programmer. Det ene er et 
partnerskab, som Glynn County har med 
organisationer uden for skolevæsnet, hvor 
forskellige faggrupper deltager i undervis-
ning af eleverne. Det andet er national-

parkernes fælles undervisningsprogram. 
Her er formålet at promovere natio-
nalparkerne som en form for udendørs 
klasseværelse.

Det arkæologiske undervisningsforløb 
er begrænset til skoler i Glynn County 
(ni offentlige og to private skoler), men 
lærere fra andre skoler kan rekvirere un-
dervisningsmaterialet. Skolevæsnet i Glen 
County har ansat en koordinator for den 
arkæologiske undervisning, som arbejder 
tæt sammen med lærere og de ansatte i 
Fort Frederica.

På hjemmesiden er der forskellige elev-
aktiviteter såsom en quiz, links til andre 
spændende hjemmesider og en top ti med 
oftest stillede spørgsmål.  

Evaluering
Uddannelsesprogrammet har modtaget 
både regionale og nationale udmærkelser 
for sin innovative undervisningsfacon. Fra 
kun at involvere Oglethorpe Point-skolen 
er programmet udvidet til alle 4.- og 
5.-klasses elever i Glynn County. I alt 
deltager ca. 1.200 elever årligt.

Aktører

Hovedaktørerne i det arkæologiske 
undervisningsforløb er National Park Service 
ved nationalmonumentet Fort Frederica og 
skolesystemet i Glynn County. Herudover 
stiller Armstrong Atlantic State University 
professionel arkæologisk ekspertise til 
rådighed, og lærere fra den arkæologiske 
afdeling af foreningen Colonial 
Williamsburg underviser børnene.

Finansiering

Uddannelsesprogrammet finansieres udelukkende ved hjælp af donationer. 
Hovedparten er kommet fra to non-profit-grupper, der har som formål at 
forbedre undervisningsprogrammerne i nationalparker. Herudover har man 
modtaget USD 40.000 fra nationalparkernes fælles undervisningsprogram og 
USD 10.000 fra Fort Frederica Association samt mindre beløb fra lokale 
foreninger. Endelig går en del af overskuddet fra museumsbutikken i Fort 
Frederica til programmet.
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Litauen – Zemaitijos

Det kulturhistoriske landskab med traditionelt landbrug er beskyttet i 
den litauiske nationalpark Zemaitijos. Det betyder, at de traditionelle 
livsformer i parken skal bevares, samtidig med at parken skal være 
tilgængelig for turister og beskytte de naturværdier, der også findes.

Nationalparken	Zemaitijos	dækker	et	
areal på 217 km2 og har 3200 beboere, 
fordelt over godt 50 landsbyer og min-
dre samfund. Terrænet i parken er skabt 
under sidste istid for ca. 10.000 år siden 
og er meget varieret med mange bakker. 
Parken er domineret af gran- og fyrreskov, 

men der er også store vådområder med 
højmoser og mange søer. Herudover er 
der store landbrugsarealer i nationalpar-
ken. 

Parken er hjemsted for en række 
sjældne plante- og dyrearter, hvoraf næ-
sten 200 er på den litauiske rødliste.

Planen
Zemaitijos	blev	grundlagt	i	1991	med	
det formål at bevare, forvalte og udvikle 
de mest værdifulde områder på bære-
dygtig vis og ud fra et naturmæssigt og 
kulturelt synspunkt. Parken er inddelt 
i fire funktionelle zoner: bevarelse (48 
%), beskyttelse/pleje (15 %), landbrug 
(35 %), og rekreation (2 %). Den store 
andel af landbrugsarealer skyldes, at det i 

høj grad er parkens formål at bevare det 
kulturelle landskab og de traditionelle 
dyrkningsmetoder. Der er dog også fokus 
på naturbeskyttelse, bl.a. i to små natur-
reservater på henholdsvis 1 og 2,5 km2, 
hvor der kun er adgang i forbindelse med 
videnskabelige undersøgelser. 

Formål 
Parkens formål er at bevare både de 
naturmæssige værdier og den eksisterende 
kulturarv, som skal restaureres, hvor det 
er nødvendigt. Et vigtigt punkt er lige-
ledes at bevare det lokale etniske særpræg 
og støtte traditionelle landbrugsmetoder. 

Vilnius

Øste
rsø

en

Klaipeda

Kaunas

Det militære 
bunkeranlæg

Udsigt fra landsbyen Platelai, der ligger i nationalparken.
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Initiativer
Parkens hjemmeside afspejler parkens 
store fokus på de kulturelle værdier. De 
aktiviteter og besøgssteder, der findes, er 
især rettet mod de kulturelle oplevelser i 
landsbyerne, på museer og ved traditio-
nelle festivaler.

Der er flere gamle, traditionelle lands-
byer i parken. Det er bl.a. Platelai fra det 
17. århundrede, som er en typisk landsby 
for området, og Žemaičių Kalvarija, som 
har bevaret de gamle krogede gader, der 
er typiske for det 9.-13. århundrede. 
Også Beržoras, som har en af de ældste 
trækirker i landet, ligger i parken. Her-
udover findes der spredt ud i national-
parken gamle gårde, der er bygget i den 
lokale samogitan-folkestil, små kapeller 
og gamle kirker. Flere steder er det stadig 
muligt at se traditionelle kunsthåndværk.

Der findes ni museer i parken. Det 
mest populære er en udstilling om 
militarisme. Udstillingen ligger i skoven 
Plokštinė på en lokalitet, som blev bygget 
i 1962 og blev benyttet som affyringssted 
for termonukleare missiler af den sovjeti-
ske hær. Turister kan besøge det underjor-
diske anlæg og en af missilsiloerne samt få 
viden om den sovjetiske hær. 

I parken er der etableret fem vandre-
stier med forskellige temaer, som lægger 

vægt på erkendelse og oplevelse i forbin-
delse med vandreturen. 

En af stierne er Mikytai-stien, der le-
der gennem landskabsreservatet af samme 
navn. Reservatet har til formål at beskytte 
gamle hellige lokaliteter såsom en sten, 
der angiveligt viser djævlens fodaftryk, og 
Ønskebrønden, der er et 2 meter bredt og 
50 centimeter dybt hul med små sten på 
bunden. 

En anden sti hedder "Agerns og 
Kastanjes rejse i parken omkring Plate-
lai". Stien er målrettet mod børn, og på 
rundturen bliver man fulgt af den frække 
Kastanje, som vil brække en gren, plukke 
en blomst eller sparke til en myretue. 
Heldigvis stopper den gode Agern ham 
i tide og lærer ham, hvordan man bør 
opføre sig i naturen. 

Endelig er festivaler en vigtig aktivitet 
i lokalområdet og derfor også i natio-
nalparken, bl.a. i landsbyen Plateliai i 
februar/marts, hvor det er tradition, at de 
lokale klæder sig ud. Formålet med ud-
klædningen og fejringen var oprindeligt at 
hylde foråret, få vejret til at arte sig, sikre 
afgrødernes vækst, dyrenes frugtbarhed 
samt sundhed og succes for hele familien. 
Festivalen er en stor oplevelse for turister.

Evaluering
Der kendes ikke til en evaluering af ind-
satsen.

Aktører

Nationalparkadministration og de lokale beboere i nationalparken. De lokale 
tjener bl.a. penge ved at tilbyde overnatning for turister på deres gårde og 
ved salg af kunsthåndværk. 
Association of Lithuanian State Parks and Reserves (ALSPR) er en NGO, der er 
involveret i administrationen af Litauens nationalparker. Et af organisationens 
vigtigste mål er at forøge offentlighedens arkæologiske viden og arbejde for 
bevarelsen af den kulturelle arv. ALSPR har været med til at sætte fokus på de 
kulturelle værdier i nationalparken. 

Finansiering

Nationalparken og dens hjemmeside er bl.a. 
finansieret af EU’s Phare-program i projektet 
Readjustment of former military body for 
tourism in Žemaitija National Park.  
Nationalparken er statsejet og drives af 
Zemaitijos National Park Administration. 

Trækirke i Beržoras.

Nationalparkens logo
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Holland – De Weerribben

Nationalparkernes gæster ankommer oftest i deres egen bil, og det 
skaber støj, forurening og kødannelse. I Holland forsøger man at gøre 
det mere attraktivt at besøge nationalparker og mindsker trafikgenerne 
ved at fokusere på øget offentlig transport og tilbud til cyklister.

I det nordlige Holland ligger landskabet 
Kop van Overijsel som et fredfyldt åbent 
landskab med mange kanaler, tørvegrav-
ning, enge og beskyttede områder, herun-
der nationalparken De Weerribben. 
Nationalparken blev udpeget i 1992 og 
dækker et areal på 35 km2. Størstedelen 
af parken er et vådområde, hvor der 
tidligere har været både tørvegravning og 

rørskær. Hele området har blandt natur-
interesserede fået ry for at have for mange 
besøgende og for meget byudvikling tæt 
på. Der er en veludviklet infrastruktur 
beregnet for turister og friluftsfolk, men 
de fleste besøgende er dagsturister, og 
turismen har derfor kun begrænset betyd-
ning for den lokale økonomi.

Planen
De fleste besøger landskabet Kop van 
Overijsel i egen bil og medvirker dermed 
til øget støj, luftforurening og trafikpro-
blemer i parkerne. Derfor er der behov 
for at udvikle bæredygtige trafikplaner i 
og omkring nationalparken, så man kan 
reducere bilernes påvirkning. Det kan 

man gøre ved at øge frekvensen af of-
fentlige transportmidler såsom bus og tog, 
samt ved at gøre det attraktivt at cykle og 
vandre til og i nationalparken. I natio-
nalparken De Weerribben er der særlige 
regler for færdsel i motorbåde, mens det 
er tilladt at færdes i robåde, kanoer og 
støjsvage batteridrevne både. 

Formål
Formålet er at få flere besøgende til at 
anvende offentlige transportmidler eller 
cykel, når de besøger nationalparken. Det 
skal reducere trafikmængden og den deraf 
følgende forurening samtidig med, at 
udviklingen skal have positive effekter på 
den lokale økonomi.
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Besøgscenteret i 
De Weerribben.

Sejlads i nationalparken i traditionelle både
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Initiativer
I Kop van Overijsel arbejder man med 
projektet "Tusind cykler i regionen". 
Selvom der er gode forbindelser med tog, 
bus og båd, ankommer de fleste besø-
gende til Kop van Overijsel stadig med 
bil. Derfor er trafikkøer med til at for-
styrre de besøgendes oplevelser i området. 
For at modvirke dette har man igangsat et 
projekt, som består af fire hovedelementer:
•	 Etablering	af	ni	nye	cykeludlejnings-

centre ved busstop eller togstationer. 
Efter brug kan den besøgende levere 
cyklen tilbage til et hvilket som helst 
af de ni centre. 

•	 Udvidelse	af	områdets	busdrift	i	sam-
arbejde med cykleudlejningsselskabet.

•	 Vandtaxier,	der	benytter	de	mange	
kanaler som transportvej.

•	 Miljøcertifikater	til	samarbejdspart-
nere, der arbejder miljøvenligt.

Herudover har man udvidet nettet af 
cykelstier, og der findes i dag ca. 30 cykel-
udlejninger samt otte skiltede cykelture 
rundt i området. På hjemmesiden kan 
man downloade kort og information om 
områderne.Et andet initiativ er markerede 
kanoruter gennem parken. Der findes i alt 
syv, og kort, der viser vejen, kan downloa-
des fra hjemmesiden. 

I 2008 åbnede den nye vandresti 
Kalenberg, hvor man kan bruge en 
trækpram til at krydse en af kanalerne. 
Åbningen af vandrestien blev gennemført, 
bl.a. med hjælp fra skolebørn, som er 
organiseret i et særligt naturkorps.

Evaluering
Cykelnettet i Kop van Overrijsel er meget 
veludbygget i dag, og der er stor fokus på 
at gøre parken tilgængelig for cyklister. 
Nationalparken modtog i 1996 "Euro-
pean Diploma" for sine store naturmæs-
sige værdier og for den måde, hvorpå 
disse bliver forvaltet. Diplomet tildeles af 
"European Federation of Nature Reserves 
and Regional Parks".

Aktører

Projektet ”Tusind cykler i regionen” styres af VVV Kop van Overijsel og er et 
samarbejde med en lang række lokale organisationer og virksomheder. Det 
lokale turistbureau er ansvarligt for markedsføringen af projektet. National-
parken De Weerribben drives af den hollandske skovkommission, som også 
ejer størstedelen af området.  

Finansiering

Finansieringen af ”Tusind cykler i regionen” 
stammer fra de private virksomheder, der 
involverer sig, bl.a. cykeludlejningsfirmaerne.

Den nye vandresti 
Kalenberg.

Ved vandrestien Kalenberg findes bl.a. 
en trækpram til at krydse vandet.
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Sverige – Fulufjället

Placering og indretning af indgange og formidlingscentre i national-
parker har betydning for både parkens identitet og for brugeroplevelsen. 
I Fulufjället i Sverige har man arbejdet med udformning af indgangs-
parti og design af formidlingscentret, så begge elementer formidler 
nationalparkens særkender og giver de besøgende den nødvendige 
information.

Fulufjället ligger i et tyndt befolket fjel-
dområde i det sydlige Midtsverige. Der 
er ca. 100.000 besøgende årligt, og de 
kommer primært for at vandre i uspoleret 
natur og opleve Sveriges højeste vandfald, 
Njupeskjär på 96 meter. Parken har sat 

mange tiltag i gang såsom tydeligt mar-
kerede vandrestier og et besøgscenter, der 
er udformet, så det passer ind i parkens 
image. Den svenske regering har udpeget 
parken som model for fremtidig national-
parkdannelse i Sverige.

Planen
Indgangen til nationalparken omfatter 
alle de anlæg, der tilsammen udgør den 
fysiske indgang. Det vil sige hovedind-
gangen, øvrige indgange, diverse udsigts-
punkter, informationspunkter eller start 
på vandringsruter og mindre anlæg med 
information på vejen ind mod national-
parken. Indgangen skal formidle natio-
nalparkens særkender og være placeret 
i nærheden af de naturtyper, som er 
karakteristiske for nationalparken.

Ved hovedindgangen findes et for-
midlingscenter. I Sverige kaldes disse 
centre for Naturum, og de er et registre-
ret varemærke, som ejes af det statslige 
Naturvårdsverket. Naturum er et centrum 

for besøgende i et naturområde, og det 
beskriver og giver forståelse for områdets 
værdier samt inspirerer til besøg, fordy-
belse og naturkontakt. Der er gratis entre.

For at få et Naturum til at fungere 
efter hensigten, starter man med et grun-
digt analysearbejde forud for placeringen. 
Her identificerer man forskellige mål-
grupper og deres behov for information, 
ligesom man kortlægger besøgsmønstre i 
tid og sted. På den baggrund afgør man, 
hvilke typer information der er behov for, 
f.eks. om der et givent sted skal være et 
Naturum, kortfattede informationstavler, 
selvguidede naturstier eller udendørs ud-
stillinger, som også kan ses, når Naturum 
er ubemandet. 

Formål 
Godt placerede og letgenkendelige 
indgange til nationalparker gør, at man 
nemt finder frem til parken og hurtigt 
identificerer den enkelte nationalpark. 
Ligeledes er det vigtigt, at de besøgende 
kan opleve de naturværdier, som parken 
er kendt for, tæt ved indgangen. Ved 
indgangen skal der være den information, 
som den besøgende efterspørger for at 
kunne bevæge sig ud i naturen. Derfor 

er Naturum i Sverige oftest placeret ved 
hovedindgangen, som er den indgang, de 
fleste besøgende benytter. 
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Hovedindgangen til Fulufjället Nationalpark.  
- Bilen forlades på parkerings plads en til højre,  
- broen over bækken angiver grænsen til den mere 
uberørte natur (væk fra p-plads),  
- på samlings pladsen ses en tydelig orienterings tavle,  
- grus stier leder hen til naturum eller  
- videre ud på vandre stien til vand faldet Njupeskär. 
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Initiativer
I Fulufjället Nationalpark har parkens 
forvaltningsenhed arbejdet konkret med 
placeringen af indgangspartier og ud-
formningen af Naturum, så de passer til 
nationalparkens identitet og samtidig 
viser, at man er i en nationalpark. 

Som det fremgår af kortet, findes der 
både information uden for parken og 
ved vejen, der fører til hovedindgangen. 
Der er desuden en tydelig markering 
af selve grænsen til nationalparken, og 
man har placeret Naturum tæt på hoved-
indgangen. I den fysiske planlægning af 
indgangsområdet til parken har man lagt 
fokus på det visuelle indtryk og den besø-
gendes behov for information. Indgangen 
er derfor udformet ud fra principper om 
at:
•	 parkeringspladser	skal	placeres,	så	

den visuelle påvirkning mindskes, og 
pladsens størrelse skal dimensioneres 
til forskellige sæsonbehov

•	 indgangen	indrettes,	så	den	besø-
gendes vej ud i naturen lettes og 
gøres interessant, bl.a. ved tydeligt at 
markere start på ruter, stier og veje ud 
i området

•	 information	ved	indgangen	er	tilgæn-
gelig og tilpasses forskellige besøgen-
des behov 

•	 Naturum	integreres	i	indgangsområdet	
og fungerer som modtagelsescentrum 
for de besøgende. 

Naturum i Fulufjället er arkitekttegnet og 
udformet med tanke på nationalparkens 
beliggenhed i en forholdsvis ubeboet egn 
med den vilde natur i fokus. Bygningen 
er gjort mindre synlig ved at integrere de 
omkringvoksende graner i arkitekturen 
samtidig med, at udsigt mod fjeldsiden er 
bevaret. 

Byggematerialet er ubehandlet træ, der 
giver et rustikt udtryk, og som kan indgå 
i naturens kredsløb igen. Det ubehand-
lede træ vil med tiden ændre farve, alt 
efter om det især er i sol eller skygge, og 
stålrammerne, der holder konstruktionen 
sammen, vil ruste med tiden. 

Evaluering
Der er endnu ikke lavet en egentlig evalu-
ering af de tiltag, der er gennemført i Fu-
lufjället. Men siden parken blev udpeget 
som nationalpark i 2002, er antallet af be-
søgende steget fra ca. 40.000 til 100.000 
om året. På baggrund af parametre som 
antal besøgende, besøgsmønstre, de besø-

gendes tilfredshed samt den daglige drift 
og økonomi skal nationalparken indsende 
en evaluering af Naturum til Naturvårds-
verket, som laver en samlet vurdering af 
formidlingscentrene på nationalt plan.

Aktører

I Sverige findes der centrale retningslinjer fra Naturvårdsverket for udformning 
af både indgangspartier og Naturum. Den enkelte nationalparkbestyrelse skal 
agere inden for disse retningslinjer, men der er samtidig lagt vægt på, at det i 
stor udstrækning sker under hensyntagen til den enkelte nationalparks 
særpræg. Forvaltningen af Naturum og restauranten Njupeskärsserveringen, 
der ligger i nærheden, varetages i Fulufjället af Länsstyrelsen, men i andre 
parker kan det også være den lokale kommune, en stiftelse eller en 
organisation, der er ansvarlig.

Finansiering

De fleste Naturum, herunder Naturum i 
Fulufjället, er statsejede, og finansieres af 
Naturvårdsverket.

Blomstrende 
multebær i fjeldet.

Naturum i Fulufjället 
falder godt ind i 
omgivelserne.

Vandfaldet Njupeskär. 
Det højeste i Sverige 
(93m).
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USA – Yellowstone

På hjemmesiden for Yellowstone 
nationalpark i USA kan elever i 
5.-8. klasse komme på felttur i 
cyberspace. Animerede ture fører 
eleverne gennem parken, og det 
medfølgende materiale betyder, 
at deres lærere kan tilrettelægge 
undervisningsforløb, der tager 
udgangspunkt i nationalparken. 
De elektroniske feltture er flere 
gange blevet præmieret.

Yellowstone nationalpark blev udpeget 
i 1872 som verdens første nationalpark. 
Parken ligger i det vestlige USA i staterne 
Wyoming, Idaho og Montana og dækker 
et areal på 8.980 km2. Parken har et rigt 
dyre- og planteliv med bl.a. bisonokse, 
ulv, bjørn og kronhjort og er kendt for 

sine gule klipper. To tredjedele af verdens 
gejsere findes i Yellowstone, heriblandt 
Old Faithful, som har udbrud hver 92. 
minut. I højsæsonen fra maj-september er 
der 800 ansatte i selve parken, som i 2007 
blev besøgt af 3,15 millioner mennesker. 

Planen
Siden 2001 har Yellowstone nationalpark 
tilbudt elektroniske feltture på nettet. 
Feltturene, som kaldes "Windows into 
Wonderland", er målrettet elever i 5.-8. 
klasse, men kan også bruges af både yngre 
og ældre elever. 

For at deltage i en elektronisk felt-
tur skal man først registrere sig selv eller 
sin klasse på hjemmesiden. Derefter kan 
man vælge den felttur, man vil i gang 
med. Hver felttur varer gennemsnitligt 

50 minutter. Der bliver løbende udvik-
let feltture, og de nyeste har både lyd og 
videosekvenser. 

På hjemmesiden findes også et link til 
undervisningsplaner for lærere. Under-
visningsplanerne er udarbejdet, så de kan 
inddrages direkte i undervisningen, og 
de gør, at der kan arbejdes tværfagligt 
med emner fra nationalparken i skolernes 
undervisning. Herved øges udbyttet af de 
elektroniske feltture markant.

Formål
Formålet med de elektroniske feltture er 
dels at markedsføre nationalparken, dels 
at levere undervisningsmateriale til sko-
lerne. Gennem undervisningsmaterialet 
uddannes eleverne i parkens naturværdier.
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Initiativer
Der findes i dag 17 forskellige elektroni-
ske feltture på hjemmesiden. Der fortæl-
les bl.a. om Yellowstones historie, ildens 
økologi, gejserne og bisonens land samt 
om parkens ulve, bjørne og sangsvaner.

Den nyeste felttur er fra novem-
ber 2006 og hedder "Getting into hot 
water". Feltturen er en guidet tur nedad 
Firehole-floden ved hjælp af fotografier, 
illustrationer, forskellige aktiviteter og 
videosekvenser. Floden har stor viden-
skabelig interesse, da den er et af verdens 
få eksempler på floder, der naturligt 
modtager opvarmet vand. Floden starter i 
Yellowstones bjerge og flyder gennem na-
tionalparkens største gejserbassiner. På tu-
ren præsenteres eleverne for betydningen 
af ændringer i vandets kemi og tempera-
tur, efterhånden som floden opvarmes af 
vand fra gejsere og varme kilder. Eleverne 
lærer desuden, hvordan den naturligt op-
varmede flod kan tjene som model for de 

vidtrækkende konsekvenser, som lignende 
– men menneskeskabt – forurening kan 
have for andre floder.

Til den elektroniske felttur findes også 
ekstramateriale, som kan bruges i under-
visningen. Til undervisning i matematik 
og naturvidenskab findes bl.a. "Firehole i 
klasseværelset", hvor eleverne skal:
	•	 finde	Firehole-flodens	løb	gennem	

Yellowstone nationalpark på et kort 
og notere mindst to lokaliteter, som 
floden passerer

•	 finde	mindst	to	måder,	hvorpå	floden	
kunne blive påvirket, når den flyder 
gennem gejserbassinerne

•	 deltage	i	en	demonstration	af	en	gej-
ser, der springer

•	 undersøge	og	måle	ændringer	i	tempe-
raturen og syreindholdet i en vand-
prøve, der tilsættes natron

•	 omregne	to	temperaturer	fra	fahren-
heit til celsius. 

Evaluering
Yellowstones elektroniske feltture har 
modtaget en lang række priser. Freeman 
Tilden Award for Interpretive Excellence 
(2007), Wyoming State Historical Society 
Program (2002) og Best of the West 
Award (2002).  Flere af feltturene er en-
keltvis præmieret af National Association 
of Interpretation (2005, 2006 og 2007) 

og har modtaget Montana Addy Awards 
(2004 og 2005).

På hjemmesiden kan man evaluere de 
enkelte feltture, efter at man har gen-
nemført dem. Ligeledes kan man stille 
spørgsmål til en ekspert de første tre dage 
efter, at en felttur er blevet publiceret på 
hjemmesiden.

Aktører

National Park Service, som er ansvarlig for nationalparken, har udarbejdet de 
elektroniske feltture ”Windows into Wonderland” i samarbejde med en 
række partnere. Partnerne er The Bernice Barbour Foundation, Buffalo Bill 
Historical Center, Whitney Gallery of Western Art, Canon U.S.A., Katie L. 
Rhoads Memorial Fund of the Greater Harrisburg Foundation, National 
Science Foundation, Parks as Classrooms, Thermal Biology Institute, Montana 
State University og The Yellowstone Park Foundation.

Finansiering

Initiativet finansieres af aktørerne i 
fællesskab, idet alle har doneret penge til 
de enkelte elektroniske feltture.

Skærmbillede fra den 
internetbaserede 
”Windows into 
Wonderland”.
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Sydafrika – Kruger

Kruger i Sydafrika er en af de ældste og mest kendte nationalparker i 
verden og modtager over 3,7 millioner besøgende om året. Parken har 
en meget velfungerende hjemmeside, som både giver et væld af 
praktiske informationer og inspirerer til et besøg i parken. Hjemmesiden 
giver mulighed for onlinebestilling og tilbyder rutebeskrivelser, 
diskussionsfora, blogs og indblik i dyrelivet via webcam.

Nationalparken Kruger er en af de mest 
kendte nationalparker i verden. Parken 
blev skabt i 1898 for at beskytte den 
sydafrikanske savanne, og den dækker 
næsten 20.000 km2. Først i 1926 blev 
Kruger en egentlig nationalpark. I parken 
lever et væld af dyr, bl.a. 507 fuglearter og 
147 slags pattedyr, herunder både løver, 
leoparder og mange antilopearter. Herud-

over huser parken 17 af de 47 beskyttede 
sydafrikanske træarter, ligesom der er 
flere områder af kulturhistorisk interesse. 
Parken har en meget veludbygget infra-
struktur med velholdte veje. Der er over 
3,7 millioner besøgende om året, og de 
kan slå sig ned i en af de 21 lejre eller 
indlogere sig på et af parkens 18 forskel-
lige private hoteller.

Planen
Kruger er en af i alt 21 nationalparker i 
Sydafrika. Information om alle national-
parkerne er samlet på en hjemmeside, 
som styres af organisationen SANParks 
(South African National Parks), dannet i 
1926. Den centrale hjemmeside er over-
skueligt opbygget og rummer en mængde 
information om parkerne. Især indehol-
der siden meget praktisk information 
i forhold til at planlægge et besøg i en 
nationalpark. De enkelte nationalparker 
har hver deres område med egen hjemme-
side, som er holdt i samme overordnede 
design. 

Formål 
Formålet med hjemmesiden er at få flere 
turister til parkerne. Midlet er at samle en 
masse spændende information og præsen-
tere det på en lettilgængelig måde, så det 
bliver nemt at overskue parkernes tilbud 
og planlægge sit besøg på forhånd.
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Johannesburg
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Kruger opfordrer besøgende til at indmelde observationer af sjældne fugle.
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Initiativer
Hjemmesiden for nationalparken Kruger 
har et generelt appellerende design og 
en masse tilbud til dem, der overvejer et 
besøg i parken:
•	 Et	webcam,	der	opdateres	hvert	30.	

sekund, er placeret ved et vandhul og 
giver dermed gode muligheder for at 
se dyrene, når de kommer ned for at 
drikke.

•	 På	et	velbesøgt	diskussionsforum	
drøftes observationer af dyr og planter 
og specielle områder i parken. Derud-
over kan besøgende lægge quizzer og 
beretninger ud.

•	 Siden	har	en	kort	intro	på	tysk,	men	
er ellers udelukkende på engelsk.

•	 En	vejrudsigt	fortæller	om	de	kom-
mende tre dage.

•	 En	række	skemaer	opdateres	løbende	
med information om ledige pladser på 
organiserede ekskursioner i parken.

•	 Et	besøg	i	parken	kan	nemt	bookes	og	
betales online via et link på hjemmesi-
den.

•	 Der	er	gode,	udførlige	beskrivelser	
af transport til og i parken, herunder 
afstande i kilometer og tid, samt GPS-
koordinater for alle overnatningssteder.

•	 På	forsiden	er	der	links	til	alle	parkens	
overnatningslejre. Hver lejr har et 
motto som eksempelvis “Byder dig 
velkommen med et løvebrøl” og “In-
gen fremmede, kun venner der endnu 
ikke har mødtes”. Herudover har hver 
lejr en top fem-liste over dyr, der er 
værd at se i nærheden.

•	 Der	er	et	link	til	information	om,	
hvordan man kan arrangere sit bryllup 
i nationalparken.

•	 Et	skema	viser	sydafrikanske	ferier	og	
helligdage, så et besøg kan planlægges 
uden for disse perioder, som normalt 
er meget travle.

•	 Mange	kender	til	”The	Big	Five”,	som	
er elefant, leopard, løve, næsehorn og 
bøffel. De beskrives på hjemmesiden, 
men herudover har Kruger også lavet 
fire andre hitlister: ”The Little Five”, 
”Birding Big Six”, ”Five Trees” og 
"Natural/Cultural Features". 

•	 Besøgende	opfordres	til	at	deltage	i	
parkens arbejde ved at melde alle ob-
servationer af et antal navngivne fugle 
til parkadministrationen. Observatio-
nerne bearbejdes i samarbejde med 
fuglekiggerklubben The Stiffnecks 
Birdclub.

Evaluering
Der er ikke kendskab til evalueringer af 
hjemmesiden.

Aktører

South African National Parks (SANParks) står 
for hjemmesiden.

Finansiering

Nationalparkerne i Sydafrika er ikke en udgift, men generer derimod 
væsentlige indtægter til landet. Parkerne har således en positiv økonomisk 
effekt inden for bygge- og anlægssektoren, fremstillingsindustrien, 
transportbranchen, finanssektoren, turisterhvervet etc. I 2005/2006 
genererede nationalparkerne i Sydafrika en indtægt på tilsammen DKK 8,5 
mio. og gav beskæftigelse til 3.171 personer. Herudover skabes også mange 
afledte jobs og økonomisk udvikling i de områder, hvor parkerne ligger.

Dyr ved et vandhul kan 
følges på webcam.
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Spanien – Sierra Norte

I den spanske naturpark Sierra Norte har man valgt at fokusere på 
bæredygtig turisme frem for på den masseturisme, som findes i de 
nærliggende områder ved Costa del Sol. Man satser på at tiltrække 
besøgende, der søger fred, ro og kontakt med naturen.

Naturparken Sierra Norte ligger nord for 
Sevilla i bjergkæden Sierra Morena ikke 
så langt fra Costa del Sol. Parken blev 
udpeget i 1990 og dækker et område på 
1.770 km2. Sierra Norte har to besøgs-

centre og tilbyder aktiviteter som klip-
peklatring, forskellige typer vandsport og 
huleudforskning. Der er ti velafmærkede 
vandrestier i parken, som besøges af ca. 
15.000 gæster om året.

Planen
Middelhavsområdet lider på mange 
måder under sin popularitet og den deraf 
følgende masseturisme. De områder, der 
har størst diversitet i forhold til land-
skaber, dyr og planter, er ofte de mest 
attraktive, og derfor bliver de let offer for 
en turisme, der ikke tager tilstrækkeligt 
hensyn til de skrøbelige naturværdier. 

I enkelte middelhavsområder er der 
ved at komme fokus på alternativ udvik-
ling gennem bæredygtig turisme. Et ek-
sempel er således Sierra Norte i Spanien, 
hvor man har valgt at markedsføre sig på 
bæredygtig turisme og arbejder målrettet 
på at undgå de negative sider af turismen.

Formål
Udover at bevare naturen i området var 
formålet med at udpege Sierra Norte som 
naturpark at skabe nye jobs, genoplive 
allerede igangsatte aktiviteter og stimulere 
salget af lokale produkter. Parken arbejder 
således for at undgå de negative sider ved 
turisme, som ses andre steder ved Mid-
delhavet, og som ødelægger naturen og 
forhindrer de traditionelle aktiviteter i 
området.
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Sådan præsenteres nationalparken.
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Initiativer
Parkens formål skal nås ved at fordele 
turisterne rundt i parken frem for at 
koncentrere dem enkelte steder, ved at 
genanvende forladte landbrugsbygninger 
og ved at tilbyde aktiviteter, der udvikler 
kendskabet til regionen. Generelt er man 
er meget bevidst om, at parken ikke skal 
blive for succesrig og dermed et mål for 
masseturisme.

Sierra Norte-området var tidligere 
næsten ukendt for turister. Den lokale 
økonomi blev ramt hårdt i 1960’erne, 
hvor der blev konstateret svinepest, og 
som følge af dette rejste næsten halvdelen 
af områdets indbyggere væk.

Efter udpegningen til naturpark og 
dannelse af foreningen ”Ecodesarollo 
de Sierra Morena, SA”, der arbejder for 
bæredygtig udvikling og administrerer na-
turparken, er kendskabet til området øget 
og besøgstallet er steget. For at undgå, at 
dette får negative konsekvenser, har et af 
foreningens initiativer været at etablere et 
feriecenter, som arbejder med at bevare 

det oprindelige samtidig med, at der kan 
udvikles bæredygtig turisme. Centeret 
dækker 23 km2 i et beskyttet skovområde, 
og her kan besøgende campere eller bo på 
et herberg, i bungalows eller i togvogne. 
Spildevand bliver behandlet på stedet, 
og kompost anvendes som gødning i en 
urtehave. Et vandfald i parken producerer 
den strøm, som centeret bruger, og de 
besøgende har mulighed for at se, hvor-
dan det foregår.

 Centeret markedsfører sig over for 
en målgruppe, der inkluderer både unge 
og ældre, og som har det til fælles, at de 
søger fred, ro og kontakt med naturen.

Man har igangsat et nyt program, hvor 
de traditionelle bondehuse "cortijos" om-
dannes til hoteller, turisthytter og restau-
ranter for derved at bevare dem. Ligeledes 
er salget af lokale produkter blevet mere 
systematiseret, og der er kommet flere 
stier til vandring og cykling. 

Evaluering
Centeret åbnede i 1992, og siden er der 
kommet flere besøgende til området.  
Turismen har derfor udviklet sig til at 
være en vigtig faktor for den lokale øko-
nomi. 

Aktører

Foreningen Ecodesarollo de Sierra Morena, 
der administrerer naturparken.

Finansiering

Centeret er delvist finansieret af EU’s 
LEADER-program og af efterfølgeren 
LEADER II. Herudover har man modtaget 
bevillinger fra både lokale og internationale 
fonde.

Skoven omkring floden 
Huéznar.

Der er mulighed for at gå 
på opdagelse i huler.
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England – Yorkshire Dales 

I den engelske nationalpark Yorkshire Dales er partnerskaber mellem 
nationalparkbestyrelsen og turisterhvervet vejen til bæredygtig 
økonomisk og miljømæssig udvikling af nationalparken. 

Nationalparken Yorkshire Dales ligger i 
det nordlige England ca. 80 km nordøst 
for Manchester. Nationalparken er udpe-
get i 1954 og er med sine 1773 km2 Eng-
lands tredjestørste nationalpark. Der er 
ca. 20.000 beboere i selve nationalparken, 

og der er yderligere 8 mio. besøgende 
hvert år. De besøgende kommer bl.a. for 
at opleve parkens varierende landskaber, 
den rige kulturarv, dyrelivet og kalkstens-
formationerne.

Planen
For nationalparkbestyrelsen i Yorkshire 
Dales er samarbejde med forskellige 
partnere en af de mest virkningsfulde og 
omkostningseffektive måder at nå deres 
mål på. De ser partnerskaberne som vejen 
til at opdage nye forbindelser, hvor men-
nesker bringer forskellige kompetencer 
og interesser i spil og dermed opnår en 
gensidig fordel. I 2005 arbejdede natio-
nalparkbestyrelsen sammen med mere 
end 70 partnerorganisationer.

Et af de partnerskabsprojekter, som 
nationalparkbestyrelsen er involveret i, 
er Turismepartnerskabet (TP), som er 
et samarbejde mellem Yorkshire Dales 
Tourism (paraplyorganisation for bl.a. 
områdets turistråd og byråd) og natio-
nalparkbestyrelsen. Dette partnerskab er 
ansvarligt for at informere om og udvikle 
områdets turisme, herunder også turis-
men i hele nationalparken. TP ledes af en 

hovedbestyrelse, hvor nationalparkbesty-
relsen er repræsenteret. 

Ved at indgå i et partnerskab med 
folkene bag Yorkshire Dales Tourism kan 
nationalparkbestyrelsen være med til at 
påvirke alle aspekter af turismen i natio-
nalparken, fordi der fra hovedbestyrelsen 
er tråde ud til samtlige turistorganisatio-
ner i området. Nationalparkbestyrelsen 
har konstateret, at turismepartnerskabet 
er den bedste måde at opmuntre de 
største spillere i branchen til at tænke 
bæredygtigt, når de reklamerer for og 
udvikler turismen. Ved at arbejde i part-
nerskabet taler nationalparkbestyrelsen 
med en stærkere stemme, når det gælder 
om at påvirke den regionale og nationale 
turismedagsorden. Samtidig kan de være 
med til at opbygge og fokusere beskyt-
telseshensynene inden for dette specielle 
område. 

Formål 
Turismepartnerskabet er en non-profit 
organisation, der forpligter sig til at for-
bedre besøgsoplevelsen i nationalparken 
og til at sikre, at turismen bidrager til den 
økonomiske og miljømæssige bæredygtig-
hed i parken. 

Hovedbestyrelsen er ansvarlig for at 
identificere, hvor partnerskabet kan sætte 
ind med aktiviteter. Hovedbestyrelsen skal 

også sikre, at turistvirksomhedernes behov 
er repræsenteret i områdets turismehand-
lingsplan. Under hovedbestyrelsen er der 
forskellige praktiske arbejdsgrupper, som 
består af repræsentanter fra alle partnerne. 
Arbejdsgruppernes rolle er at gennemføre 
de aktiviteter, som bliver identificeret af 
hovedbestyrelsen herunder at udarbejde 
turismehandlingsplanen for området. 

Liverpool
Manchester

Birmingham

Bristol

Cardiff London

Den engelske Kanal

Nordsøen
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Initiativer
Efter en grundig revision i 2005 er turis-
mepartnerskabet gået ind i en ny fase og 
har involveret flere repræsentanter fra den 
private sektor, så hovedbestyrelsen har 
repræsentanter fra mange forskellige grene 
af turistbranchen med forskellig viden 
og erfaring. Partnerskabets hovedbesty-
relse består dermed af repræsentanter fra 
både den private og den offentlige sektor, 
herunder repræsentanter fra nationalpark-
bestyrelsen. 

Forud for etableringen af partner-
skabet gennemførte man en analyse af 
områdets turisme i regi af den regio-
nale udviklingsorganisation Yorkshire 
Forward. Både enkeltpersoner og virk-
somheder i den private sektor, som var 
involveret i at fremme turismen i natio-

nalparken, blev hørt. Analysen pegede 
på en række bekymringer og udækkede 
behov.

Den næste opgave, som turismepart-
nerskabet står over for, er udarbejdelse 
af en turismehandlingsplan for området. 
Planen skal beskrive, hvad der skal gøres, 
hvornår de enkelte dele skal sættes i værk, 
og hvordan det skal gennemføres. Planen 
bliver til gennem en række workshops, 
som folk fra turistbranchen er inviteret til 
at deltage i. 

Turismepartnerskabet har lavet en 
fælles hjemmeside, der informerer turister 
om, hvor de kan bo og spise, hvordan 
de kommer rundt i nationalparken, og 
hvilke oplevelsesmuligheder der er, herun-
der vandreture, rideruter og mountain-
bikeruter. 

Evaluering
Nationalparkbestyrelsen for Yorkshire 
Dales har arbejdet i dette turismepartner-
skab sammen med de forskellige byråd 
og det regionale turistråd siden starten af 
1990’erne, men først i 2006 har partner-
skabet fundet sin nuværende form som 
beskrevet ovenfor. Samarbejdet og den 
måde, det har kørt på, er anerkendt som 
et godt eksempel på partnerskabssamar-
bejde. 

Aktører

I turismepartnerskabet deltager forskellige 
lokale byråd (councils) samt Ripon City 
Partnership, Nidderdal AONB, Yorkshire 
Tourist Board og Yorkshire Dales 
nationalparkbestyrelse.

Finansiering

Finansieringen afholdes af nationalpark-
bestyrelsen og de enkelte partnere samt af 
fonde.

Turismepartnerskabet ser det som sin for-
nemmeste opgave at sikre, at de besøg ende 
får en god oplevelse, når de besøger natio-
nalparken. Derfor arbejder turistbranchen, 
byrådene og nationalparkbestyrelsen tæt 
sammen for hele tiden at optimere besøgs-

oplevelsen. Det gør de blandt andet ved 
løbende at tiltrække finansiering, der kan 
give den lokale økonomi et skub. 



78

Samarbejdsaftaler 

Samarbejdsaftaler | Italien – Abruzzo

Italien – Abruzzo

I den italienske nationalpark Abruzzo har man sat fokus på samarbejdet 
med de samfund, der ligger i parken. Formålet er dels at skabe 
forståelse for nationalparken blandt de lokale og dels at medvirke til 
økonomisk udvikling i lokalsamfundene. Et af værktøjerne er at bygge 
besøgsfaciliteter, der kan trække turister til landsbyerne.

Nationalparken Abruzzo blev skabt i 
1922 og er den ældste i Italien. Parken, 
som dækker et areal på 13.000 km2, 
ligger 200 km øst for Rom i regionerne 
Abruzzo, Molise og Lazio i bjergkæden 
Appenninerne. Inde i parken findes 25 

mindre lokalsamfund, bl.a. syv bjerg-
landsbyer i parkens kernezone. I parken 
lever brun bjørn, ulv, gemse og kongeørn 
samt en lang række arter, der kun findes i 
netop disse bjerge. I 2000 kom der ca. 2 
mio. besøgende til parken.

Planen
Parken har fra starten haft fokus på at 
etablere et godt samarbejde med de 
lokale. Nationalparken er afhængig af 
dette samarbejde, da den kun ejer ca. 1 
% af arealet, mens resten tilhører private 
lodsejere og lokalsamfundene. National-
parken betaler leje til ejerne og en særlig 
kompensation, hvis vilde dyr som bjørne 
eller ulve tager kvæg. 

Nationalparken forsøger at involvere 
de lokale i driften af parken og læg-
ger vægt på, at alle tiltag gennemføres i 
konsensus med lokalsamfundet. I sam-
arbejde med de lokale myndigheder har 

nationalparken for eksempel igangsat et 
turismeudviklingsprogram for at undgå, 
at de små landsbyer affolkes. 

Selvom parken har haft stor succes 
med naturbevarelse, er der stadig no-
gen modvilje i lokalsamfundene mod 
de strikse reguleringer, som parken har 
medført. 

Parken er ikke ansvarlig for udviklin-
gen af turisme som sådan, men har al-
ligevel påtaget sig en del af denne opgave, 
bl.a. for at kunne regulere turiststrøm-
men. Dette gøres ved at etablere besøgs-
faciliteter, zonering af parken og guidede 
ture til bestemte lokaliteter.

Formål
Formålet med samarbejdsaftalerne er at 
inddrage de lokale, så de føler ejerskab 
til parken og får mulighed for direkte at 
profitere af parkens beliggenhed. Ved at 
udvikle en bæredygtig turismestrategi 
forsøger man at forhindre, at de lokale 
samfund stagnerer på grund af arbejdsløs-
hed og emigration til større byer.

Turino

Genova

Firenze

Napoli

Palermo

Adriaterhavet

Sicilien

Sardinien

Middelhavet

Milano

Rom

Brun bjørn.

Blå anemone.
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Initiativer
Civitella Alfedena var den første landsby, 
hvor man gik i gang med initiativer, 
som skulle involvere lokalbefolkningen. 
Landsbyen blev valgt på grund af dens 
økonomiske situation, og fordi den rela-
tivt ofte besøges af ulve. Derfor byggede 
man et besøgscenter med et ulvemuseum 
og udlagde et vildtområde til ulve tæt på 
landsbyen. Formålet var dels at forbedre 
den lokale økonomi og dels at forbedre 
ulvens image hos befolkningen. Tiltaget 
medførte et boom i turismen og skabte 
mange nye job, og det betød, at flere unge 
blev boende i landsbyen i stedet for at 
flytte ind til byerne. 

Nationalparken har et samarbejde 
med lokale producenter, der kan bruge 
nationalparkens logo på deres produkter, 
hvis de indgår en aftale med parken. Er-
faringen viser, at produkter med mærket 
sælger bedre pga. parkens identitet og 
gode image. Mærket virker dermed som 
et stempel, der signalerer kvalitet og 

autenticitet. Flere butikker deltager i dette 
samarbejde, og en af dem er "La Betulla", 
som både sælger lokalt producerede 
madvarer og organiserer ture til parken. 
På disse ture fokuserer man på, hvordan 
man kan anvende planter til madlavning 
og medicinske formål. Butikken står også 
bag arrangementer, hvor man konkurrerer 
om at lave de bedste lokale retter.

I 2006 blev der lavet en aftale mellem 
nationalparken og Edison, som er en af 
Italiens førende energivirksomheder. På 
baggrund af denne aftale blev der i 2007 
igangsat en række projekter, som havde 
til formål at beskytte den lokale under-
art af brunbjørn (marsican-bjørn). Med 
pengene fra Edison købte parken satellit-
sendere, som følger bjørnenes fordeling i 
parken. I et andet projekt, som er igang-
sat med pengene fra Edison, planlægges 
en undervisningskampagne i samarbejde 
med universitetet i Rom. Formålet er at 
øge de lokales viden om de tre store pat-
tedyr i parken: bjørn, ulv og gemse.

Evaluering
Der kendes ikke til en egentlig evaluering 
af projektet, men omtalen af projektet 
indikerer, at det har været en succes. Bl.a. 
er der skabt mange nye job i projektlands-
byerne. 

Der kan dog stadig gøres mere for at 
forbedre involveringen af de lokale. Bl.a. 
mener det rådgivende organ Park og Sam-
fund, at de lokale har for lidt indflydelse 

til for alvor at kunne samarbejde succes-
fuldt med nationalparken. Herudover er 
det en mangel, at der ikke er uddannel-
sesprogrammer, som kan skabe forståelse 
for parken blandt de lokale. Der findes 
programmer for skoleelever, men det er 
faktisk ikke børnene, der skal overbevises 
om nationalparkens værdier, men deri-
mod de ældre generationer.

Aktører

Projektet styres af Abruzzos nationalparkbestyrelse. Det er en offentlig 
institution, som er uafhængig af staten og andre myndigheder. Bestyrelsen 
assisteres af det rådgivende organ Park og Samfund, som rådgiver 
nationalparken om problemer i lokalsamfundene.

Finansiering

Projektet er finansieret af nationalparken.

Landsbyen 
Civitella Alfedena

Ulve ved Civitella 
Alfedena

Nationalparkens logo
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Tyskland – Certificerede nationalparkpartnere

I Tyskland har man et koncept, hvor virksomheder kan blive certificeret 
som nationalparkpartnere. Der er tale om et samarbejde mellem en 
nationalpark og en lokal forretningsdrivende, som giver god markeds-
føring for begge parter. Samtidig skal en nationalparkpartner leve op til 
en række krav, som sikrer en turisme, der er skånsom over for national-
parkens natur.

Konceptet med nationalparkpartnere blev 
sat i gang af Europarc Deutschland, der er 
paraplyorganisation for de tyske national-
parker, naturparker og biosfærereservater. 
Ideen udsprang af en årlig konkurrence 
blandt hoteller i områder med natio-
nalparker, hvor flere ytrede ønske om 
at benytte nationalparklogoet i deres 
markedsføring. 

Den første nationalpark, der indførte 
konceptet, var Schleswig-Holsteinisches 
Wattenmeer i 2003/04, og i 2005 fulgte 
Müritz, Harz, Eifel, Bayerischer Wald og 
Wattenmeer Niedersachsen. Desuden er 
Nationalpark Sächsische Schweiz på vej 
til at indføre konceptet.

Planen
En nationalparkpartner driver virksom-
hed i eller omkring nationalparken og 
har frivilligt forpligtet sig til at overholde 
bestemte miljøkriterier i de ydelser, der 
tilbydes. Generelt må ydelserne ikke 
påvirke naturgrundlaget eller miljøet 
negativt, og alle tiltag skal gennemføres så 
skånsomt som muligt. Der er krav om, at 
partneren skal have et minimalt forbrug 
af naturressourcer samt begrænse støj og 
affald, og så skal partneren så vidt muligt 
benytte lokale produkter, der kan med-
virke til regional udvikling. 

Som nationalparkpartner får man 
tilbudt kurser og særlig information om 
nationalparken. Formålet er, at alle part-

nere har en viden om nationalparken og 
dens værdier, som kan formidles videre til 
de besøgende. Ved at vælge en national-
parkpartner som guide har den besøgende 
således en vis sikkerhed for, at guiden har 
stor viden om området. 

Når en partner er blevet certificeret, er 
det tilladt at bruge det centralt designede 
partnerlogo og partnerflag i virksomhe-
dens markedsføring. Ordningen virker 
også den anden vej. På virksomhedens 
hjemmeside skal der nemlig være et link 
til nationalparken på startsiden, som 
således bidrager til markedsføring af 
nationalparken. 

Formål 
Konceptet med nationalparkpartnere er 
en fordel for både den besøgende, den 
certificerede virksomhed og for national-
parken. Den besøgende får mulighed for 
at vælge en udbyder, der overholder krav 
om begrænset påvirkning af nationalpar-
ken, og som har en vis viden om national-
parken og dens tilbud.

Nationalparkpartneren får mulighed for 
at markedsføre sig som partner og får 
tilbudt kurser, der øger partnerens viden 
om nationalparken. Endelig opnår na-
tionalparken bedre markedsføring og en 
bredere accept i lokalbefolkningen, fordi 
ordningen også bidrager til den lokale 
økonomi.

Berlin
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Hamburg
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Initiativer
Konceptet varierer mellem de enkelte 
nationalparker, der har frihed til at skrue 
konceptet sammen, som de selv ønsker. 
De overordnede rammer og de miljø-
kriterier, der skal overholdes for at blive 
nationalparkpartner, er dog nogenlunde 
ens i alle nationalparker. Hver park har 
udformet særlige ansøgningsskemaer, evt. 
opdelt efter hvilken type virksomhed, 
der søger certificering. For eksempel har 
nationalparken Wattenmeer i Schleswig-
Holstein ansøgningsskemaer, som er 
målrettet henholdsvis jernbaner, hoteller, 
guider, restauranter, rederier, rejsearrangø-
rer og vadehavsguider. 

To busselskaber i Bayerischer Wald 
markedsfører sig som certificeret na-
tionalparkpartner med sloganet ”Natur 
schützen – bus benützen” (beskyt naturen 
– benyt bussen). Certificeringen betyder, 
at folk, der rejser til nationalparken med 
bus, får tilbud om en rundvisning i par-
ken til halv pris. 

I Wattenmeer Niedersachsen er fem 
rederier, der sejler turister ud til øerne i 
Vadehavet, certificeret. Ordningen bety-
der dels øget markedsføring og informa-
tion om nationalparken til turister og dels 
en mere miljøvenlig sejldrift.

Evaluering
Konceptets succes afhænger i høj grad af 
engagementet hos de enkelte national-
parkbestyrelser. Manglende ressourcer 
fra forvaltningerne er årsag til, at flere 
nationalparker endnu ikke har igangsat 
projektet. Nationalparkerne Jasmund og 
Vorpommersche Boddenlandschaft har 
valgt ikke at være med og har i stedet 
fortsat deres egne initiativer for certifice-
ring af hoteller. 

For at forbedre ordningen er det 
foreslået at harmonisere kriterierne for at 
være partner yderligere, at organisere stu-
dieture for partnere og parker, at udbrede 
konceptet til nærliggende naturparker og 
biosfærereservater og at øge markedsførin-
gen af konceptet.

Aktører

I de deltagende nationalparker er det typisk 
gæstgiverier, hoteller, restauranter, 
rejsearrangører og andre fra turisterhvervet, 
som er certificeret. Men også andre 
brancher er repræsenteret. Antallet af 
partnere varierer fra park til park. I Harz og 
Müritz er der f.eks. 26, mens der i 
Bayerischer Wald er 57 og i Wattenmeer 
Schleswig-Holstein 82.

Finansiering

Det er frivilligt for virksomheder at deltage i 
ordningen. Det er forskelligt fra park til 
park, om det koster penge at være med. I 
Müritz er det gratis, mens det i Schleswig-
Holstein koster EUR 150-800 årligt, 
afhængigt af virksomhedens størrelse.
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Finland – Oulanka

Nationalparken Oulanka blev udpeget som PAN-park i 2002. 
Udpegningen betyder bl.a., at nationalparken skal leve op til særlige 
standarder for bæredygtig turisme og indgåelse af aftaler med 
turistpartnere. En spørgeskemaundersøgelse fra 2007 viste, at der blandt 
de lokale er stor interesse for at bevare parken og dens natur samt, at 
parken har en positiv økonomisk effekt på lokalsamfundet.

Oulanka ligger i det nordøstlige Finland 
tæt på polarcirklen. Nationalparken blev 
dannet i 1956 og udvidet i 1986 og 1989, 
og den grænser op til den russiske natio-
nalpark Paanajärvi. Parken dækker næsten 
280 km2 og er delt op i en kernezone (61 

%), en perifer naturzone (28 %), tre små 
områder med begrænset adgang (3 %) 
og en grænsezone (8 %). Parken ligger i 
et relativt ubeboet område og modtager 
årligt ca. 170.000 besøgende.

Planen
Oulanka blev udpeget som PAN-park 
(Protected Area Network) i 2002. Ud-
pegningen gives til europæiske parker, der 
dels har en værdifuld natur og dels er i 
gang med særlige tiltag inden for bære-
dygtig turisme og forvaltning. De udpe-
gede parker overvåges og evalueres hvert 
5. år, og der er i øjeblikket 11 udpegede 
parker i Europa. Det unikke ved PAN-
parker er, at bæredygtig turisme er et 
parameter for deres udpegning. Derud-

over er de vigtigste parametre naturvær-
dier (området skal være på minimum 200 
km2) og forvaltningseffektiviteten både i 
forhold til natur og turisme. 

Parken i Oulanka er ved at gennem-
føre en bæredygtig strategi for udvikling 
af turisme. For også at kunne inddrage de 
lokale interessenters ønsker i strategien 
benyttede man i 2007 en spørgeskemaun-
dersøgelse for at høre de lokales opfattelse 
af, hvad certificeringen som PAN-park 
har betydet for lokalområdet.

Formål
Organisationen PAN Parks arbejder for at 
skabe et netværk af beskyttede områder, 
hvis forvaltning kan tjene som model 
for andre europæiske nationalparker. 
PAN Parks formål er at gøre det muligt 
at støtte, bevare og nyde den uspolerede 
natur i Europa. Herudover formid-
ler organisationen samarbejde mellem 
nationalparkmyndighederne, de lokale 
myndigheder, turistsektoren og naturbe-
skyttelsesorganisationer i et netværk, der 
kan sikre balance mellem naturbevarelse 
og turistudvikling.

Oulanka-floden.
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Initiativer
De enkelte PAN-parker har indgået sam-
arbejdsaftaler med lokale virksomheder, 
hvor formålet er at skabe balance mellem 
turismeudvikling og beskyttelse af natur-
værdierne. Partnerne kan markedsføre 
sig med PAN-parklogoet, og til gengæld 
tiltrækkes flere turister til området, 
hvilket skaber arbejdspladser lokalt. F.eks. 
har Oulanka indgået samarbejdsaftaler 
med 13 lokale virksomheder, hvis navne 
findes på hjemmesiden. Et af dem er Jotos 
Salla Rensdyrpark i den nordlige del af 
nationalparken. Parken tilbyder rensdyr- 
eller hundeslædeture, fodring af rensdyr, 

isfiskeri og snescooter samt et indblik i 
den laplandske livsstil.

En anden virksomhed er Basecamp 
Oulanka på grænsen til nationalparken, 
som tilbyder aktiviteter, der harmonerer 
med bæredygtig turismeudvikling, såsom 
kanoture, sneskoture, et hotel og en 
restaurant.

Derudover har PAN Parks opfundet 
konceptet Corporate Adventures, som er 
et samarbejde med virksomheder, der kan 
invitere deres medarbejdere på en team-
building tur i en af PAN-parkerne. På det 
seneste har Toyota og Canon benyttet sig 
af dette. 

Evaluering
I august og september 2007 gennem-
førte man en undersøgelse baseret på 
spørgeskemaer og interviews med lokale 
interessenter. Formålet var at få deres 
mening om, hvilken betydning parkens 
certificering som PAN-park havde haft i 
form af fordele i lokalområdet. De lokale 
fandt, at turismen i området har poten-
tiale til både at gavne lokaløkonomien og 
beskyttelsen af naturen. Derudover mente 
hovedparten, at det er vigtigt, at parkens 
arbejdskraft især findes i lokalområdet. 
De fleste mente også, at der var et stort 

potentiale for økonomisk udvikling som 
følge af certificeringen af parken, men at 
udviklingen endnu ikke har fundet sted. 
Endelig følte flertallet, at det er vigtigt, 
at de bliver involveret i beslutningspro-
cesserne omkring turismeudviklingen i 
parken men også, at dette ikke var sket i 
tilstrækkeligt omfang. 

På baggrund af undersøgelsen konklu-
derede man, at konceptet for PAN-parker 
skal formidles bedre og, at de lokale 
er interesserede i parkens udvikling og 
naturbeskyttelse samt i de afledte socio-
økonomiske effekter.

Aktører

PAN Parks blev etableret i 1997 som et samarbejde mellem WWF og den 
hollandske turistvirksomhed Molecaten. Det er det første operationelle 
tredjeparts-certificeringssystem for nationalparker, og der er i øjeblikket syv 
ansatte. PAN Parks samarbejder med IUCN/WCPA (World Commission on 
Protected Areas), Europarc og Large Herbivore Foundation. PAN Parks som 
organisation samarbejder desuden med fem turistpartnere (SNP, Trailfinders, 
Exodus, Rucksack Reisen og Newmarket Travel) og to virksomhedspartnere 
(Canon og Pan Parks Accomodation), der fungerer som sponsorer. 
Nationalparken i Oulanka har etableret partnerskaber for bæredygtig 
udvikling med de lokale myndigheder, interesseorganisationer og den lokale 
turistsektor. Der er i øjeblikket 13 officielle samarbejdspartnere.

Finansiering

PAN Parks er delvist finansieret af 
virksomhedspartnerne Canon og det 
hollandske Pan Parks Accomodation. PAN 
Parks hjælper de enkelte parker med at 
komme i gang, men hovedparten af 
finansieringen skal komme fra lokale 
partnere, der betaler for retten til at bruge 
PAN Parks logo.

JOTOS Salla Reindeer 
Park.

Pan Parks logo.
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England – New Forest

I England har man en lang tradition for at inddrage frivillige i arbejdet 
med at bevare naturen. Således også i nationalparken New Forest, hvor 
den statslige skovstyrelse (Forestry Commission) har to programmer, der 
fokuserer på henholdsvis guidede ture og administration af parken og 
på praktisk arbejde med rydning af krat. Herudover findes også en 
række private velgørende organisationer, som organiserer frivillige til 
arbejde i nationalparken.

New Forest nationalpark blev oprettet 
i 2005 som den ottende nationalpark 
i England. Parken ligger i Sydengland 
og består af gammel skov, hede, moser, 
landbrugsland, kystnær saltmarsk og 
mudderflader samt mindre landsbyer. 
Ca. halvdelen af parken er skov, mens 
hedeområderne er de største lavlandshe-

der i Europa. Skoven blev udlagt til jagt 
af Wilhelm Erobreren for mere end 900 
år siden, og græsning fra rådyr, ponyer 
og kvæg har formet landskabet. Der bor 
34.000 mennesker i nationalparken, og 
modsat de fleste andre engelske parker er 
næsten halvdelen af arealet statsejet.

Planen
Der er mange muligheder for at arbejde 
som frivillig i New Forest og dermed 
hjælpe med til at bevare og forbedre 
nationalparken. Parken selv har kun 
begrænsede ressourcer til at organisere 
de frivillige, og i stedet samarbejder man 
med den statslige skovstyrelse ”Forestry 
Commission” og et stort antal organi-
sationer, der står for involveringen af de 
frivillige. 

Halvdelen af nationalparken ejes af sta-
ten, hvor ”Forestry Commission” står for 
to frivillige programmer, som går under 
navnene ”Frivillig ranger” og ”Bevarings-
gruppen to træer”. 

Herudover samarbejder nationalpar-
ken med en række organisationer, der alle 
har programmer for frivillige i eller om-
kring nationalparken New Forest, og hvor 
alle har mulighed for at engagere sig.

Formål 
Formålet med de mange programmer for 
frivillige er at engagere de lokale i na-
turbevarelse samt at få udført et konkret 
arbejde, som der ellers ikke ville være 
penge til.
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Initiativer
Som ”Frivillig ranger” skal man lede 
guidede ture og hjælpe til ved arrange-
menter, assistere parkens gæster og hjælpe 
de fastansatte med det daglige arbejde. 
Nye frivillige rangers bliver rekrutteret 
ca. hvert andet år, og det forventes, at de 
som minimum kan arbejde to dage om 
måneden. 

I ”Bevaringsgruppen to træer” arbejder 
de frivillige med at rydde krat omkring 
paddernes ynglevandhuller og med at 
sikre heder og overdrev mod tilgroning. 
Arbejdet er en god mulighed for at mødes 
med ligesindede og finder især sted i 
vintermånederne. Forestry Commission 
har en adresseliste for de frivillige og ud-
sender tre gange årligt et nyhedsbrev med 
oplysninger om, hvilke muligheder der er 

for at deltage. De frivillige tilmelder sig 
normalt via mail eller telefon, men det er 
også muligt bare at møde op på dagen.

For begge programmer gælder, at 
Forestry Commission stiller det nødven-
dige værktøj, arbejdshandsker, sikkerheds-
udstyr m.m. til rådighed. Der arrangeres 
desuden fire årlige aftenmøder med 
socialt samvær, lysbilledforedrag m.m. 
Derudover er Forestry Commission vært 
for en fælles julefrokost.

I samarbejde med de lokale myndig-
heder og  "Forestry Commission" ar-
rangerer nationalparken hvert år en uges 
affaldsindsamling i starten af marts. Mere 
end 25 forskellige frivillige grupper hjalp i 
2007 til med indsamlingen, som resulte-
rede i 143 sække med affald.

Evaluering
Der kendes ikke til en egentlig evaluering 
af de frivillige programmer i nationalpar-
ken. De frivillige programmer, der styres 
af nationalparken, blev startet i 1999 og 
er siden vokset, så der i dag er 150 aktive.

Aktører

Nationalparken, den statslige skovstyrelse 
”Forestry Commission” og frivillige.

Finansiering

Det er som udgangspunkt Forestry 
Commission og de enkelte organisationer, 
som finansierer arbejdet med de frivillige.
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England – Peak District

Ved nationalparken Peak District i Midtengland findes en frivillig 
forening ved navn Friends of the Peak District. Foreningen bidrager ved 
at udføre konkrete arbejdsopgaver såsom rydning af krat og reparation 
af stier. Herudover arbejder foreningen også med konkret 
naturbeskyttelse.

Peak District blev grundlagt i 1951 som 
en af Englands første nationalparker. De 
besøgende kommer til parken fra hele 
verden for at finde fred, ro og naturoplev-
elser. I parken findes nogle af Englands 
bedste muligheder for klippeklatring, 

og derudover kan man udforske grotter, 
gå ture og cykle. I parken bor 38.000 
mennesker, og økonomien i området er 
baseret på turisme, landbrug, minedrift 
og forskellig fremstillingsvirksomhed.

Planen
Den frivillige forening Friends of the Peak 
District er åben for alle interesserede. Er 
man medlem af foreningen modtager 
man et blad og information om arran-
gementer. Man får også mulighed for at 
deltage i det bevarende arbejde og rabat 
til forskellige lokale attraktioner samt et 
klistermærke til at sætte på bilen. 

Blandt foreningens mange aktiviteter 
er følgende: 

•	 Høringssvar	på	planlagte	projekter,	der	
kan påvirke landskabet i og omkring 
nationalparken. Herved fungerer 
foreningen også som en slags lobby-
organisation.

•	 Indlæg	i	medierne	for	at	gøre	opmærk-
som på områdets skønhed og eventu-
elle trusler mod det.

•	 Guidede	ture	og	foredrag	i	parken.
•	 Praktisk	arbejde	i	nationalparken,	

f.eks. hegning, renovering af stendiger, 
reparation af stier og trapper, indsam-
ling af frø og kratrydning.

Formål 
Foreningens formål er at sikre, at Peak 
Distict forbliver smukt, og visionen 
er et varieret og bæredygtigt landskab. 
Foreningen arbejder for fortsat omsorg 
for parken, for hensyntagen til de lokale 
beboeres og de besøgendes interesser og 
for en udvikling, der respekterer landska-
bets karakter. 

Laden på gården Ashes 
Farm.
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Initiativer
Foreningen arrangerer jævnligt dage med 
praktisk arbejde. Et af de store arrange-
menter i 2008 var en dag med renovering 
af det meget brugte klatrested Horseshoe 
Quarry, som er et tidligere stenbrud. Da-
gen blev arrangeret i samarbejde med den 
britiske klatreorganisation og nationalpar-
kens ansatte, og alle var velkomne. Der 
blev især brugt tid på at rydde krat for at 
sikre, at levesteder for sjældne planter ikke 
gror til. Man ryddede også vegetationen 
omkring et paddevandhul, som klatreor-
ganisationen har anlagt som symbol på, at 
natur og rekreative interesser kan tilgode-
ses samtidig. 

Udover det praktiske arbejde har for-
eningen i samarbejde med nationalparken 
stiftet en pris, der gives til projekter, der 
er innovative og forbedrer helhedsople-
velsen i parken. I 2008 blev tre projekter 
præmieret:

•	 Laden	på	gården	Ashes	Farm	er	reno-
veret med traditionelle teknikker og 
brug af lokale materialer. Laden benyt-
tes til at opbevare hø, og renoveringen 
fik en pris for at være et eksempel på 
dygtigt håndværk.

•	 Oplevelsescenter	Moorland	fik	en	pris	
for sit innovative design og sit lave 
CO2-udslip. Bygningen er opvarmet 
med en jordbunden varmepumpe, 
isoleret med fåreuld og bygget af ube-
handlet træ. 

•	 Den	nye	bro	over	Golden	Clough	blev	
præmieret for sit design, der beskrives 
som organisk og yndefuldt. Broen er 
skåret ud af et lokalt kastanjetræ og 
erstatter en efterhånden nedslidt bro, 
der er en del af den meget benyttede 
vandresti Pennine. 

Evaluering
Der kendes ikke til en egentlig evaluering 
af foreningens arbejde. De har imidlertid 
mange initiativer og arrangementer og 
giver indtryk af at være meget aktive med 
naturbeskyttelse.

Aktører

Foreningen Friends of the Peak District 
styres af en velgørende organisation (CPRE), 
som har eksisteret i 80 år. Foreningen 
arbejder sammen med både lokale og 
nationalparkens bestyrelse.

Finansiering

Friends of the Peak District er finansieret af dels CPRE og dels af 
medlemmernes bidrag. Der findes flere forskellige typer medlemskaber, men 
for en voksen er prisen pr. år GBP 24. Herudover finansieres foreningen af 
forskellige frivillige bidrag, bl.a. ved initiativet Peak Distict Guardians, som 
man kan blive medlem af ved at donere GBP 250 om året. 

Broen over Golden 
Clough.

Frivillige i gang med 
arbejdet i Peak District.

Moorland oplevelsescenter som er præmieret for sit innovative design.
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Holland og Danmark – BirdLife

Organisationen BirdLife International har gennem sine lokale sam-
arbejdspartnere oprettet et netværk af såkaldte caretakere, som på 
frivillig basis beskæftiger sig med fugle i et vigtigt fugleområde. Disse 
fugleområder er internationalt kendt som IBA'er (Important Bird Areas), 
og mange er beliggende i nationalparker. De frivillige caretakeres 
vigtigste opgave er optælling af raste- og ynglefugle, men herudover 
arbejder de også med formidling og naturbevarelse i hver deres område. 
Caretakerne findes bl.a. i Holland og Danmark.

BirdLife International har igangsat et 
verdensomspændende program for frivil-
lige ved navn IBA Caretakers. Netværket 
består af fugle- og naturinteresserede 
mennesker, der bor i nærheden af et vig-
tigt fugleområde. De arbejder med natur-
bevarelse og overvågning af fuglearter og 
levesteder i det område, som de har fået 
ansvaret for. Her bruger de fuglene som 
løftestang til at øge miljøbevidstheden 
hos befolkningen i de omkringliggende 

samfund og til at sætte fokus på poten-
tielle trusler. Caretakergrupper findes 
over hele verden, bl.a. i Holland, som er 
behandlet her.  

Et lignende projekt blev sat i gang i 
Danmark af Dansk Ornitologisk For-
ening (DOF) i 2003. Her er det en 
gruppe af foreningens medlemmer, der 
melder sig til at overvåge en lokalitet og 
samtidig sørge for formidling og naturbe-
varelse. 

Planen
I Holland er det foreningen Vogelbescher-
ming Nederland (søsterorganisation til 
danske DOF), der siden 1995 har stået 
for caretakernes arbejde. I de mindre 
områder er der blot en enkelt caretaker, 
mens der i større områder kan være flere. 
Vogelbescherming Nederland står for at 
lede korpset af frivillige caretakere. I 2008 
afholdt man et seminar, hvor der var 
fokus på den enkelte caretakers mulighed 

for at deltage i udarbejdelsen af egentlige 
forvaltningsplaner for de enkelte områ-
der, med særlig fokus på Natura 2000 og 
planlægning. Seminaret var organiseret af 
Vogelbescherming Nederland i forbind-
else med den årlige vådområdedag og 
havde deltagelse af en række hollandske 
provinser, Vereniging Natuurmonumen-
ten (den største natur-NGO i Holland) 
samt af forskellige konsulenter og forsk-
ningsinstitutioner.

Formål 
Hovedformålet med at udpege IBA'er 
rundt om i verden er at beskytte alle fugle 
og deres levesteder samt at sørge for, at 
almindelige fugle bliver ved med at være 
almindelige. For at nå dette mål har man 
opstillet en række målsætninger. Blandt 
andet vil man overvåge IBA'erne og skabe 
nationale netværk af caretakere i såkaldte 
"site support groups". Caretakere er en 

gruppe af medlemmer, der melder sig til 
først og fremmest at overvåge lokaliteten, 
men også til i et vist omfang at arbejde 
med formidling og beskyttelse af lokalite-
ten. På lokaliteterne består overvågningen 
i jævnlige optællinger af udvalgte fugle. 
Optællingerne skal give viden om områ-
derne og deres betydning for fuglelivet og 
identificere lokaliteter, hvor der er behov 
for tiltag for at beskytte fuglelivet.
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Initiativer
En IBA-caretaker har til opgave at over-
våge fuglepopulationer, identificere trusler 
mod fuglene, tage kontakt til myndighe-
der og lokalsamfund i tilfælde af pro-
blemer eller behov for øget indsats og at 
gennemføre naturbeskyttende tiltag, som 
for eksempel kratrydning. 

Nogle af de aktiviteter, der bliver 
arrangeret for de frivillige caretakere i 
Holland, er:
•	 Et	årligt	regionalt	møde	med	deltag-

else af fem lokale grupper, hvor man 
kan udveksle erfaringer med hinanden 
og den centrale koordinator.

•	 Et	årligt	nationalt	møde,	som	hvert	
andet år varer en hel weekend. Her er 
der også mulighed for erfaringsudveks-
ling og for at blive opdateret om nye 
projekter. 

•	 Udarbejdelse	af	en	manual	til	nye	ca-
retakere med information om national 
og international lovgivning, arealplan-
lægning, rødlistearter, eksempler på 
vellykkede aktioner etc.

•	 Udgivelse	af	et	magasin	med	status	
for projektet og vådområdebevarelse. 
Hver caretaker modtager 20 eksempla-
rer, som kan distribueres i den enkeltes 
netværk.

•	 Hvert	tredje	år	udgives	en	tilstands-
rapport for vådområder. Den giver et 
overblik over alle de positive og nega-
tive udviklingstendenser og de mulige 
trusler, der er mod vådområder. Rap-
porten er baseret på et spørgeskema, 
der sendes ud en gang om året samt på 
indberetninger fra caretakerne.  

•	 Et	elektronisk	nyhedsbrev	med	detal-
jeret information om alle igangsatte 
projekter og aktiviteter. 

•	 Et	hjemmesideforum	oprettet	i	februar	
2008, hvor caretakerne kan udveksle 
viden og ideer med hinanden. Tre uger 
efter oprettelsen var 50 % af careta-
kerne registreret.

Evaluering
Umiddelbart er caretakerprojekterne 
en stor succes, idet der nu er caretakere 
for hovedparten af de deltagende landes 
udpegede vigtige fugleområder. I Hol-
land er der f.eks. 88 frivillige i 67 af de 79 
udpegede IBA’er.

Aktører

BirdLife International, de nationale BirdLife-
partnere og frivillige.

Finansiering

Vogelbescherming Nederland (VBN) har på årsbasis udgifter på omkring EUR 
20.000 i forbindelse med caretakerprogrammet, der bedømmes til at være et 
meget omkostningseffektivt bevaringstiltag. Udgifterne går bl.a. til refusion af 
de udgifter, som caretakerne har til benzin, porto, telefon samt rejseomkost-
ninger, og løber op i omkring EUR 235 pr. år pr. caretaker.

Kirkeuglen.
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Tyskland – Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer

De tyske nationalparker tilbyder studerende fra hele EU mulighed for et 
flere måneder langt praktikophold med relevans for deres uddannelse. 
De studerende får praktisk arbejdserfaring, samtidig med at de hjælper 
til med det daglige arbejde i nationalparken. 

I de tyske nationalparker, biosfærereser-
vater og naturparker kan studerende 
komme på praktikophold og arbejde med 
miljøet i nogle måneder. Målgruppen er 
studerende inden for alle universitets-
uddannelser og fra hele EU, som kan 
kommunikere på tysk. Projektet startede 

i 1990 i samarbejde mellem Europarc 
Deutschland, som er paraplyorganisation 
for de tyske nationalparker, og Commerz-
bank, der fungerer som sponsor. Hvert 
år er ca. 50 unge på praktikophold og 
arbejder inden for fagområder, som har 
relevans for deres uddannelse.

Planen
Praktikopholdet består af et fire til seks 
måneder langt ophold i eller i nærheden 
af en nationalpark, hvor den studerende 
indgår i det daglige arbejde. De fleste 
arbejdsopgaver handler om formidling, 
men det kan også dreje sig om bæredygtig 
udvikling, markedsføring og naturbeskyt-
telse. De konkrete opgaver varierer fra 
år til år og imellem nationalparkerne. På 
baggrund af opholdet skriver de stude-
rende en praktikrapport, som både kan 

give gode ideer til nationalparken om det 
videre arbejde og fungere som en del af de 
studerendes uddannelse. Praktikrapporten 
er meritgivende. 

Projekter for det kommende år slås 
op i oktober, og der er ansøgnings-
frist i starten af januar. I 2009 tilbyder 
27 parker i alt ca. 60 praktikstillin-
ger. Praktikopholdet er af den tyske 
UNESCO- kommission blevet udpeget 
til "Dekade-projekt" som et eksempel på 
formidling af bæredygtig udvikling.

Formål 
Formålet med praktikopholdet er at give 
de studerende praktisk arbejdserfaring. 
De studerende indgår i de daglige arbejds-
opgaver og lærer om livet på en arbejds-
plads, samtidig med at de hjælper de 
ansatte og yder et konkret stykke arbejde. 
Herudover arbejder de studerende på et 
personligt projekt, som både er relevant 
for deres uddannelse og for de arbejdsop-
gaver, de har i parken. 
Et resultat af praktikopholdet er, at de 
studerende kan skabe et fagligt netværk, 
der kan være værdifuldt i deres fremtidige 
karriere. Praktikopholdet kan således 
bidrage til at opbygge den enkeltes cv. 

Berlin

Nordsøen

Hamburg

Leipzig
Düsseldorf

Frankfurt

München
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Den tyske bank er 
hovedsponsor for 
praktikopholdet.



91Inddragelse af frivillige | Tyskland – Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer

Initiativer
Nationalparken Schleswig-Holsteinisches 
Wattenmeer er en af de nationalparker, 
der tilbyder praktikophold. Parken til-
byder i 2009 fire praktikstillinger af hver 
fire måneders varighed (15. maj til 15. 
september). Praktikopholdene er meget 
forskellige og henvender sig til studerende 
med forskellige baggrunde og interesser. 

Der er mulighed for at:
•	 arbejde	med	markedsføring	på	natio-

nalparkforvaltningens kontor. Her 
ligger arbejdsopgaverne inden for web-
design, udvikling af nationalparkens 
partnerskaber og layout på forskellige 
publikationer (2 pladser). 

•	 arbejde	med	direkte	formidling	i	na-
tionalparkens besøgscenter. Her består 
arbejdet især af rundvisning af skole-
klasser og øvrige besøgende (1 plads). 

•	 bo	i	et	mindre	hus	ved	Vadehavet	og	
arbejde med fugletællinger, vegeta-
tionsundersøgelser og guidede ture i 
naturen (1 plads).

Evaluering
Projektet har med stor succes kørt i 18 år, 
og i alt har omkring 1.000 unge været på 
praktikophold. På hjemmesiden findes 
en erfaringssamling med gode eksempler 
på nye tiltag og formidlingsmåder, som 
er udarbejdet på baggrund af praktikrap-
porterne. Her findes bl.a. et eksempel, der 
fortæller, hvordan man kan arrangere bør-
nefødselsdage i nationalparker. Eksemplet 
giver bud på både den praktiske organise-
ring og forslag til konkrete aktiviteter.

Aktører

I nationalparken Schleswig Holsteinisches 
Wattenmer organiseres praktikopholdet af 
Landesbetrieb für Küstenschutz og 
Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-
Holstein. På nationalt plan er projektet 
styret af Eoroparc Deutschland i samarbejde 
med Commerzbank. 

Finansiering

Commerzbank er sponsor for praktik-
ordningen og markedsfører sig selv på 
dette. Sponsoreringen betyder, at kost og 
logi er gratis for de studerende, samtidig 
med at de modtager EUR 255 om måneden 
under hele praktikopholdet.

Praktikopholdet er 
udpeget som et officielt 
UNESCO dekade projekt.

Overalt i Tyskland tilbyder nationalparker, 
biosfærereservater og naturparker praktikophold.
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USA – Mount Rainier

USA har en lang tradition for at 
inddrage frivillige i national park-
ernes arbejde. Mulighederne er 
derfor mange, og de hjemmesider, 
der annoncerer efter frivillig 
arbejdskraft, er velorganiserede 
og informative. Nationalparken 
Mount Rainier er et eksempel på 
en nationalpark, der tilbyder både 
praktikophold og mange forskel-
lige former for frivilligt arbejde i 
perioder af forskellig varighed. Og 
de frivilliges indsats gør en forskel. 
Bl.a. har man takket være frivillig 
arbejdskraft kunnet genopbygge 
de mange stier, der blev ødelagt 
under kraftigt regnvejr i 2006.

Mount Rainier nationalpark ligger i 
staten Washington på USA's vestkyst og 
dækker 953 km2 på vestsiden af bjerg-
kæden Cascade Range ca. 100 kilometer 
sydøst for Seattle. Parken består næsten 
udelukkende af vildmark og modtager ca. 
2 millioner besøgende om året. Mount 

Rainier, der er en aktiv vulkan på 4.027 
meter, dominerer parken, som ellers 
hovedsageligt er dækket af skov, mens en 
lille del er permanent snedækket. I parken 
lever bl.a. elg og sort bjørn, ligesom mere 
end 800 plantearter og 63 pattedyr er 
registreret. 

Planen
I USA findes meget velorganiserede 
muligheder for at arbejde som frivillig 
i nationalparkerne. Volunteers in Parks 
(VIP) hedder det overordnede program, 
som giver amerikanere – og udlændinge – 
mulighed for at lægge frivillig arbejdskraft 
i nationalpark erne. De frivillige omtales 
også som "Very Important People", da 

meget af det arbejde, der forgår i park-
erne, ikke ville være muligt uden deres 
hjælp. Udover VIP-programmet findes 
der også ungdomsprogrammer for unge 
under 24 år, venskabsgrupper og prak-
tikophold. På hjemmesiden kan man se 
alle de muligheder, der findes i de enkelte 
parker, samt ansøge direkte om at deltage.

Formål 
Formålet med det frivillige arbejde i 
nationalparker er, at det både skal være til 
gavn for parken og for den enkelte frivil-
lige. Parkerne får således udført et stykke 
arbejde, som enten ikke ville blive gjort, 

eller som det ville have været meget dyrt 
at få udført. Den frivillige får til gengæld 
naturoplevelsen i parken, bevidstheden 
om at have ydet et stykke arbejde i en 
god sags tjeneste og socialt samvær med 
ligesindede. 
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Initiativer
I nationalparken Mount Rainier er der 
både mulighed for at arbejde som frivillig 
på endags-projekter, på længerevarende 
projekter og på fuld tid, ligesom der også 
tilbydes forskellige praktikophold i samar-
bejde med en studenterorganisation.

Blandt de længerevarende projekter 
findes eksempelvis "Meadow Rovers", 
som er et projekt, der har til formål at 
forbedre beskyttelsen af de subalpine 
områder gennem undervisning af de 
besøgende. Den frivillige skal være meget 
opmærksom på de besøgendes sikkerhed 
(rovdyr, vejrforhold, terræn), opfordre 
de besøgende til at blive på stierne og 
undlade at plukke blomster m.m. Derud-
over skal de frivillige give de besøgende 
information om området og dets værdier 
samt være i stand til at yde assistance 
i tilfælde af en ulykke. Den frivillige 
forventes endvidere at have gode kommu-
nikationsevner, et generelt kendskab til 
nationalparken og dens værdier, at kunne 
arbejde selvstændigt og være i rimelig 
fysisk form. For at få job som frivillig skal 
man være indstillet på at arbejde mini-
mum otte timer om måneden i perioden 
juni-oktober. 

I 2009 tilbyder parken fem forskellige 
praktikophold. De omfatter arbejde med 
henholdsvis besøgsfaciliteter, klimaforan-
dringer, restaureringsopgaver og koordi-
nering af frivillige. Hvis man eksempelvis 
er praktikant inden for klimaforandringer, 
får man til opgave at analysere udslippet 
af drivhusgasser fra parken og hjælpe med 
at udvikle en klimahandlingsplan. Herud-
over er der mulighed for at assistere en af 
nationalparkens rangers med at patruljere 
stierne. Her er det en vigtig opgave at 
opfordre de besøgende til at have respekt 
for parken. Længden af et praktikophold 
varierer, men kan f.eks. være på tre måne-
der. Under hele perioden får praktikanten 
kost og logi. 

I efteråret 2006 blev Mount Rainier 
ramt af et meget kraftigt regnvejr, som 
betød, at mange stier og campingområder 
blev vasket væk. Meget af arbejdet med 
at genopbygge infrastrukturen i parken 
er efterfølgende blevet udført af frivillige. 
I 2006 deltog mere end 1.700 menne-
sker, mens tallet var helt oppe på 1.800 
i 2008. Arbejdet fortsættes også i 2009, 
og på hjemmesiden annonceres efter nye 
frivillige.

Evaluering
Det er populært at arbejde som frivillig 
i de amerikanske nationalparker. I 2005 
havde nationalparkerne således 137.000 
frivillige, mens der til sammenligning 
var 20.000 fastansatte. I nationalparken 
Mount Rainier arbejdede 924 frivillige 
sammenlagt 43.844 timer. 

Aktører

Det er National Park Service under det amerikanske indenrigsministerium, 
som administrerer de amerikanske nationalparker. Derudover er natur-
interesserede amerikanere og udlændinge, som har tid og lyst til at gøre en 
indsats, vigtige aktører i nationalparkerne.

Finansiering

Programmet for frivillige finansieres af 
National Park Service. Den arbejdsindsats, 
som de 137.000 frivillige stod for i 2005, 
svarer til 5,2 mio. timer eller USD 91,2 mio.
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Canada – Banff

I Banff nationalpark i Canada har 
man revideret den gældende 
nationalparkplan fra 1997 to 
gange. Revisionen er sket på 
baggrund af anbefalinger i den 
årlige statusrapport om parkens 
tilstand. I denne rapport evalueres 
tilstand og udvikling for en lang 
række indikatorer inden for 
naturbeskyttelse, besøgsoplevelse 
og uddannelse/formidling.

Banff nationalpark blev grundlagt i 1885 
og er dermed den ældste nationalpark 
i Canada. Parken ligger i bjergkæden 
Rocky Mountains og dækker et område 
på 6.641 km2. Parken, der er kendt for 
smukke bjerge, turkise søer og et rigt dy-
reliv, huser mere end 900 plantearter og 
56 forskellige pattedyr. Nogle af de mere 
kendte er gråbjørn og ulv. Parken krydses 

af den transcanadiske motorvej, og inde i 
parken ligger to mindre byer med tilsam-
men omkring 10.000 indbyggere. Parken 
ligger kun ca. halvanden times kørsel fra 
storbyen Calgary og besøges hvert år af 
mere end 3 millioner mennesker.

Planen
I Canada skal nationalparkplaner revide-
res hvert femte år. I Banff nationalpark er 
den gældende plan fra 1997, med revisio-
ner i 2004 og 2007. Planens overordnede 
indhold er ikke fast og kan ændres efter 
behov. I 2004 blev der således tilføjet et 
kapitel med en forvaltningsstrategi for 
den menneskelige udnyttelse af parken, 
og i 2007 blev det besluttet, at strategien 
også skal omfatte en vurdering af, hvordan 
menneskelige aktiviteter påvirker miljøet. 

Nationalparkplanen revideres på bag-
grund af anbefalinger i parkens årlige sta-

tusrapporter. Den enkelte statusrapport er 
baseret på overvågning og undersøgelser 
udført i løbet af året, og resultaterne her-
fra er brugt til at evaluere og værdisætte 
tilstanden for en lang række indikatorer. 

Rapporten opererer med tre overord-
nede emner nemlig naturbeskyttelse, be-
søgsoplevelse og uddannelse/formidling, 
som hver især er inddelt i endnu en række 
delemner. For hvert delemne evalueres 
den nuværende tilstand som god, rimelig 
eller dårlig, og man ser på, om udviklin-
gen er positiv, stabil eller negativ. 

Formål 
Formålet med den årlige statusrapport er 
at dokumentere fremskridt i gennemfør-
elsen af nationalparkplanen, at evaluere 
effektiviteten af den nuværende plan og at 
identificere de ændringer, der er nødven-
dige for at optimere nationalparkplanen.
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Initiativer
Delemnet akvatiske økosystemer er et 
eksempel på, hvordan man har evalueret 
opfyldelsen af nationalparkplanens mål. 
Generelt vurderes de at være i en rimelig 
tilstand med stabil udvikling. Vurde-
ringen er underopdelt på vandkvalitet, 
økologisk sammenhæng, vandmængde og 
termiske kilder. 

Herudover findes der i rapporten en 
evaluering af igangsatte aktiviteter og 
projekter. Her nævnes den oprindelige 
målsætning, eksempler på tiltag, der skal 
sikre, at målsætningen opfyldes, samt de 
resultater, der faktisk er kommet ud af det.

En af målsætningerne handler om at 
genoprette den naturlige population af 
fisk og hvirvelløse dyr (invertebrater) ved 
at bekæmpe invasive arter og genudsætte 
hjemmehørende arter. 

For at nå dette mål har man i Devon-
søerne fisket 1.527 kildeørred op i perio-

den 2002-2005. Det har næsten fjernet 
denne invasive art, for i 2006 fangede 
man kun seks individer. For at måle ef-
fekten af fjernelsen har man sideløbende 
undersøgt kildeørredens påvirkning af 
dafnier og andre invertebrater i søerne, På 
baggrund af foreløbige resultater vurderes 
restaureringen af Devon-søerne indtil 
videre at have været en succes. 

Et andet eksempel er indsatsen for 
at opfylde målsætningen om, at natio-
nalparken skal nå ud til flere mennesker. 
Det drejer sig bl.a. om et internetbaseret 
undersøgelsesværktøj, som skaber tovejs-
dialog med de besøgende. Over 2.000 
har deltaget i diskussioner. Herudover 
har projektet undersøgt mulighederne 
for at nå ud til befolkningen ved at gen-
nemføre skoleprogrammer, udstillinger, 
præsentationer, events, festivaler og ved 
at gå i dialog med medier og borgerhuse i 
Calgary og Edmonton.

Evaluering
I Canada kræver loven, at nationalparker 
udarbejder en årlig statusrapport og ind-
drager interessenter i parkens drift og for-
valtning. I Banff udgør statusrapporten et 
vigtigt værktøj, når man løbende vurderer 
virkningen af de tiltag, man sætter igang. 
Statusrapporten for 2008 viser at:
•	 tilstanden	for	de	udvalgte	økologiske	

indikatorer er generelt rimelig, men 
der er problemer med den økologi-
ske sammenhæng for vandområder, 
invasive planter og populationen af 
gråbjørn

•	 den	hurtige	befolkningstilvækst	om-
kring parken skaber fortsat problemer

•	 parkens	kulturhistoriske	værdier	er	
stadig kun relativt lidt besøgt.

På baggrund af sådanne konklusioner 
giver statusrapporten et vigtigt indspil til 
den kommende revision af forvaltnings-
planen, hvor man vil:
•	 sikre	levesteder	for	gråbjørne
•	 genoprette	den	økologiske	sammen-

hæng for vandområder
•	 samtænke	beskyttelsen	af	truede	arter	

med involvering af besøgende og 
lokalbefolkning

•	 udarbejde	nye	strategier	for	formidling	
af kulturhistoriske værdier

Aktører

De canadiske nationalparker administreres af Parks Canada, som hører under 
miljøministeriet. Hver park har en administration, som udformer forvaltnings-
planen og den årlige statusrapport. De undersøgelser, der ligger til grund for 
årsrapporten, er dels udført af private konsulenter, dels af Parks Canada selv 
– eventuelt i samarbejde med universiteter eller andre forskningsinstitutioner.

Finansiering

Revision af nationalparkplanen og 
udarbejdelse af de årlige statusrapporter 
finansieres af Parks Canada, som hører 
under det canadiske miljøministerium.
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Frankrig – Vanoise

I den franske nationalpark vundersøger man løbende de besøgendes 
adfærd og opfattelse af nationalparken. Undersøgelserne er baseret på 
spørgeskemaer, direkte optællinger og interview, og indtil videre er de 
udført tre gange med fem års mellemrum. Det har givet viden, som har 
inspireret til at udbygge parkens besøgsfaciliteter.

Parc National de la Vanoise blev udpe-
get som den første franske nationalpark 
i 1963 og dækker 2.000 km2 med ca. 
115.000 indbyggere. Parken ligger i 
Savoien i de franske alper på grænsen 
til Italien. Parken er domineret af høje 
alpetinder, men har også mange vandre-

ruter og spor efter tidligere menneskelige 
bosættelser, bl.a. i form af helleristninger. 
Parken er inddelt i en central zone uden 
beboere med streng regulering og i en 
perifer zone med 28 mindre landsbyer, 
hvor der er fokus på lokal udvikling, som 
respekterer naturen. 

Planen
Der har været gennemført undersøgelser 
af de besøgendes brug af nationalparken 
i 1996, 2001 og igen i 2006. I undersø-
gelsen fra 2006 sammenligner man med 
tidligere års undersøgelser, og resultatet er 
offentliggjort i seks delrapporter, hvoraf 
en er en sammenfatning med de vigtigste 
konklusioner. På baggrund af undersø-
gelserne i 1996 og 2001 indskrev man i 
nationalparkplanen for 2003 en række 
tiltag, som skal mindske de identificerede 
problemstillinger.

Undersøgelsen i sommeren 2006 be-
stod dels af en kvantitativ del med optæl-
ling af besøgende på forskellige lokaliteter 
og dels af en kvalitativ del, som kortlagde 
de besøgendes profil og adfærd og deres 
opfattelse af nationalparken.

De kvantitative undersøgelser blev udført 
med:
•	 11	automatiske	tællere	installeret	på	

de mest befærdede stier
•	 Manuel	optælling	af	vandrere	på	stier	

til 12 lokaliteter i parken
•	 Automatiske	tællere	på	stier	til	seks	

lokaliteter i parken. 
•	 Optælling	af	antal	personer	i	biler	på	

de 13 mest benyttede rastepladser. 

De kvalitative undersøgelser omfattede:
•	 Personlige	interview	på	13	rastepladser	

i løbet af 41 dage i sommerperioden
•	 Spørgeskemaundersøgelse	med	delta-

gelse af 1545 besøgende over 15 år 
•	 Fire	gruppeinterview	af	otte	timers	varig-

hed med en udvalgt gruppe besøgende
•	 Ti	telefoninterviews	udført	i	oktober	

og november.

Formål 
De løbende undersøgelser af de besøgen-
des brug af nationalparken skal evaluere 
og forbedre de tiltag, der sættes i gang 
for at beskytte, forvalte og forbedre de 
besøgendes oplevelse af parken.

Det er hensigten at gentage spørge-
skemaundersøgelsen jævnligt, så man 
altid har opdateret viden om udviklingen. 
Derudover vil man fastlægge profiler for 
de besøgende og deres adfærd.
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Initiativer
Undersøgelsen i 2006 viste, at 720.000 
gæster besøgte nationalparken i sommer-
månederne, heraf 349.000 til fods. Det 
var et fald på 12 % i forhold til 2001. 
Næsten halvdelen af besøgene havde de 
mest populære lokaliteter som mål (Bel-
lecombe, Plan de Tueda, Pont de la Pêche 
og Rosuel), og der er således et relativt 
hårdt pres på disse enkeltområder. 

I alt 64 % af besøgene sker i perio-
den fra 15. juli til 31. august. De fleste 
besøg finder sted på søn- og helligdage, 
og antallet af gæster er meget afhængigt 
af vejret. De fleste besøgende kommer for 
at vandre eller gå tur, typisk i to til fem 
timer. Længere besøg er koncentreret i 
området Haute Maurienne. 

Det er især mænd, der besøger parken, 
men der er sket en støt stigning i antal-

let af kvinder fra 34 % i 1996 til 41 % i 
2001 og 43 % i 2006. 

Den gennemsnitlige besøgende er 49 
år, franskmand (92 %) og bor i byen (42 
% fra byer med over 20.000 indbyggere). 
Der er en overrepræsentation af besø-
gende med videregående uddannelser, af 
undervisere, ingeniører og pensionister, 
mens håndværkere er underrepræsente-
rede. 

På baggrund af personlige interview 
og gruppeinterview med besøgende frem-
går det, at de besøgende især kommer til 
parken på grund af naturværdierne og 
stilheden, for at vandre og for at obser-
vere naturen og landsbyerne. Det største 
kritikpunkt er, at der er for mange men-
nesker, særligt i august måned. 

Evaluering
I nationalparkplanen fra 2003 anbefaler 
man en række tiltag, som følger op på 
undersøgelserne af turisternes brug af 
parken:
•	 Forbedring	af	adgangsstier	til	og	mel-

lem de mest besøgte lokaliteter
•	 Bedre	styring	af	den	måde,	de	besøg-

ende udforsker parken på
•	 Udvikling	af	et	sammenhængende	

net af overnatningsmuligheder langs 
vandrestierne. 

Aktører

Undersøgelsen af de besøgende er udført af 
konsulentfirmaet Altimax for Parc Nationale 
de Vanoise. 

Finansiering

Parken finansieres af det franske 
ministerium for økologi og bæredygtig 
udvikling. 

Kodriver.
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Sverige – Kristianstads Vattenrike

I biosfærereservatet Kristianstads Vattenrike har man siden 1996 
udarbejdet tre-årige handlingsplaner, der beskriver konkrete tiltag, som 
skal sættes i gang i løbet af perioden. Den nyeste plan er for 2007-2009, 
og den sætter fokus på besøgsoplevelser og på områdets søer, hvor man 
har konstateret en nedgang i vandkvaliteten og i antallet af ynglefugle.

Variation og kontraster kendetegner 
biosfæreområdet Kristianstads Vattenrike, 
der er en mosaik af forskellige naturtyper. 
Vattenrike omfatter store vådområder 
langs Helgeåen og de kystnære dele af 
Hanöbugten samt et velbevaret kultur-
landskab med store indlandsstrandenge 
og et af Nordeuropas største grund-
vandsmagasiner. I området er der regi-

streret 711 arter, som er på den svenske 
rødliste, hvilket gør området til et af de 
mest artsrige i Sverige. Der er udpeget 
ti temaområder (landskabstyper) med 
høj naturværdi i reservatet, og de skal 
synliggøre forskellige landskabstyper 
og områder. Byen Kristianstad ligger i 
biosfæreområdet, der har i alt 71.000 
indbyggere på de 1.044 km2. 

Planen
Kristianstads Vattenrike blev godkendt af 
UNESCO som et biosfæreområde i 2005 
og dermed som et modelområde for bære-
dygtig udvikling. I et biosfæreområde skal 
initiativer komme fra lokalbefolkningen, 
og så skal man leve op til en række krav 
inden for tre områder nemlig bevarelse (af 
landskab, økosystem og arter), formid-
ling (gennem demonstrationsprojekter, 

miljøuddannelse, praktikophold, forsk-
ning og miljøovervågning) og bæredygtig 
udvikling.

En vigtig del af arbejdet i Kristianstads 
Vattenrike har været udformningen af 
handlingsplaner for områdets udvikling. 
Handlingsplanerne er treårige, og de er 
blevet udarbejdet siden 1998. Den aktu-
elle plan er således den fjerde i rækken, og 
den dækker perioden 2007-2009. 

Formål 
Målsætningen for Kristianstads Vattenrike 
er, at det skal være et af de mest interes-
sante og oplevelsesrige besøgsmål i Skåne 
og et modelområde for bæredygtig udvik-
ling. Samtidig lægges der op til udveks-
ling af praktisk og teoretisk viden med 
forskere og forvaltere, særligt omkring 
miljøovervågning. For at kunne virkelig-
gøre disse målsætninger er det vigtigt at 
evaluere organisationen og ressourceforde-
lingen på både kort og lang sigt.  Hand-
lingsplanen skal være en samlet platform 
for kommunens og Länsstyrelsens tiltag i 
Kristianstads Vattenrike, og den betragtes 
som et værktøj, der kan bruges til at opnå 
målsætningerne. 
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Initiativer
Den nye handlingsplan indeholder en 
lang række tiltag, som skal sættes i gang i 
2007-2009. Tiltagene retter sig dels mod 
naturbeskyttelse, dels mod formidling og 
tilgængelighed i parken.

Et af projekterne har fokus på de san-
dede dyrkningsflader i biosfærereservatet.

Projektet startede i 2003, fordi mange 
af områderne var groet til i højtvoksende 
urter. Kristiansstad Kommune igangsatte 
derfor forsøg på to lokaliteter, hvor man 
skar den høje vegetation. Efterfølgende 
pløjede og harvede lokale landmænd 
områderne i september 2003. I 2005 og 
2006 udvidede man projektet med en 
undersøgelse af karplanter, bugsvampe og 
solitære bier på markerne vest for Åhus. 
Det skete for bedre at kunne  vurdere, 
hvor man skulle sætte restaurerings-, 
udviklings- og bevaringstiltag i gang. På 
baggrund af undersøgelsens resultater vil 
man i den kommende treårsperiode indgå 
samarbejdsaftaler med relevante markejere 
om tiltag, der kan forbedre naturværdi-
erne.

Et andet projekt omhandler en 
tilstandsforværring i de to søer Ham-

marsjön og Araslövssjön. Forværringen 
viser sig bl.a. ved, at antallet af ynglefulge 
er faldet. Også tilbagegangen i rørskove, 
som er dokumenteret med flyfotos, vidner 
om forværringen. For at udnytte lokal 
viden gennemførte biosfærekontoret og 
Högskolan Kristianssand i 2006 en lang 
række interviews med de lokale. Under-
søgelsen gav imidlertid mange modstri-
dende oplysninger, og der fremkom ikke 
et samlet billede af, hvad det er, der sker 
i søerne. Derfor blev det anbefalet, at 
eksisterende viden sammenstilles i den 
kommende treårsperiode og man går i 
gang med både nye undersøgelser og med 
et overvågningsprogram og et indsatspro-
gram.

Et sidste eksempel gælder opførelsen 
af et naturformidlingscenter (naturum) i 
parken. Centret har stået højt på ønske-
sedlen siden Kristianstad Vattenrike blev 
dannet i 1989, og ønsket blev forstærket 
efter udpegelsen til biosfærereservat i 
2005. Efter drøftelser med Naturvårds-
verket og kommunen blev det i januar 
2006 besluttet at gå i gang med byggeriet, 
og det forventes, at det nye center kan 
indvies i efteråret 2009.

Evaluering
Siden Vattenriket blev udpeget til bio-
sfærereservat, er antallet af besøgende 
øget markant. Det er bl.a. derfor, man 
har identificeret nye behov i forhold til 

besøgsfaciliteter i den nye handlingsplan, 
som er den første siden udpegningen til 
biosfærereservat. Dette gælder også opfø-
relsen af det nye naturum.

Aktører

Virksomheden Kristianstads Vattenrike blev grundlagt i 1989 under navnet 
Ekomuseum Kristianstads Vattenrike (EKV), og den er placeret direkte under 
kommunestyrelsen. Reservatet har 22 ansatte, hvoraf seks arbejder på fuld tid.  
Efter udpegelsen til biosfærereservat er det biosfærekontoret, der 
administrerer Kristianstads Vattenrike. Dette sker bl.a. i samarbejde med 
Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Högskolan Kristianstad, forskellige kommunale 
forvaltninger i Kristanstad samt lodsejere, foreninger og organisationer i 
området. 

Finansiering

I 2003 var budgettet for Kristianstads 
Vattenrike på SEK 5,5 mio. Heraf stammede 
62 % fra Kristianstad Kommune, 17 % fra 
Länsstyrelsen, 12 % fra WWF og 5 % fra 
Naturvårdsverket. Region Skåne (3 %), 
Högskalan Kristianstad (1 %) og 
Videnskabsrådet (0,2 %) bidrog også.
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USA – Yellowstone

Hundredårsjubilæet for USA's 
nationalpark forvaltning i 2016 
nærmer sig. Derfor er man i gang 
med at opstille målsætninger og 
iværksætte initiativer, der kan 
forbedre parkerne og gøre dem 
klar til de næste 100 år. Det sker i 
forbindelse med projektet 
Centennial Vision, som blev skudt i 
gang i 2006.

Planen
I anledning af 100-året for National Park 
Service, der administrerer de amerikan-
ske nationalparker, er der udarbejdet 
visioner for de enkelte parker, som skal 
opfyldes inden jubilæet i 2016. Initiativet 
blev igangsat i 2006, og på baggrund af 
indsendte bidrag vedtog man fem over-
ordnede temaer, der skal arbejdes videre 
med. Temaerne er uddybet i rapporten 
”Fremtiden for Amerikas nationalparker”, 
hvor der for hvert tema er fem specifikke 
målsætninger og fem potentielle indsatser.

Inden for temaet ”Rekreative interesser” 
er det målsætningen at øge besøgstallet 
med 25 % i de mindre besøgte parker. 
Her nævnes tiltaget ”Alaska National 
Parks Marketing Partnership” som et 
eksempel på, hvordan det kan gøres.

De øvrige temaer er forvaltning, 
miljølederskab, uddannelse/formidling og 
medarbejderkompetencer. Hver national-
park har vedtaget nogle specifikke målsæt-
ninger og programmer, som de vil arbejde 
med frem mod 2016.

Formål
Formålet med Centennial Vision er at 
se tilbage på de første 100 år med ame-
rikanske nationalparker og få indspil til, 
hvordan de næste 100 år skal forløbe. 
I initiativet inviterer USA verden til at 
opdage betydningen af nationalparker og 
forsøger at inspirere folk til at komme ud 
at opleve og opnå et særligt forhold til 
nationalparkerne.

Yellowstone, verdens første nationalpark, dannet i 1872.
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Initiativer
I Yellowstone National Park i Wyoming 
er man i gang med fire projekter i forbin-
delse med Centennial Vision. 

Et projekt, der skal få børn til at 
interessere sig for nationalparken gen-
nem hele livet, forventes at koste USD 
160.460, hvoraf partnere sørger for 50 %. 
Initiativet omfatter dagsprogrammer for 
skolegrupper, og udbygger de program-
mer, der findes i forbindelse med projek-
terne Junior Ranger og Young Scientists. 
Herudover vil der være undervisnings-
forløb for lærere, der bl.a. inkluderer 
overnatning i parken. 

Et andet projekt, som har fokus på at 
bevare Yellowstones historier for frem-
tiden gennem katalogisering og pleje 
af samlinger, forventes at koste USD 
240.000, hvoraf partnere sørger for 67 
%. Dette initiativ omfatter katalogisering, 
konservering og omorganisering af mere 
end 40.000 historiske objekter. Arbejdet 
udføres af ansatte konservatorer.

Det tredje projekt har til formål at 
skabe forbindelse mellem parkens gæster 
og den videnskabelige verden ved at etab-
lere et videncenter. Det forventes at koste 
USD 260.000, hvoraf partnere sørger 

for 56 %. Flere nationalparker samarbej-
der med universiteter for at udvikle en 
prototype på et uddannelsescenter, der 
skal oprettes i Yellowstone. Formålet er at 
udvikle nye kommunikationsværktøjer, 
styrke samarbejdet med universiteter og 
engagere og inspirere befolkningen. De 
nye kommunikationsværktøjer er bl.a. 
opstilling af kameraer, der direkte viser 
billeder fra nationalparken, mulighed 
for at de besøgende kan analysere eller 
indlevere data samt mulighed for at høre 
podcasts (mp3-filer) indtalt af videnskabs-
folk. Samarbejdet med universiteter skal 
styrkes gennem kurser, praktikophold for 
studerende og sabbatår for forskere, som 
ønsker at arbejde et år i en nationalpark. 

Endelig går det fjerde projekt ud på at 
gennemføre en række biodiversitetsunder-
søgelser, og her forventes prisen at blive 
USD 918.000, hvoraf partnere sørger 
for 50 %. Initiativet skal trække private 
og forskere til parken for at udforske og 
undersøge udbredelsen af organismer i 
parken. Flere parker er involveret i projek-
tet, der på en gang skal levere videnska-
belige resultater og vække befolkningens 
interesse for naturen gennem direkte 
involvering.

Evaluering
Initiativet blev igangsat i 2006 og er 
dermed stadig i sin første fase. Derfor er 
der endnu ikke foretaget en evaluering. 
Selve projektet kan dog opfattes som en 
evaluering af de tiltag, der har været gjort 
i de amerikanske nationalparker indtil 

videre. Det er et fremsynet initiativ, som 
undersøger, hvad der skal til for at sikre, 
at værdien af nationalparkerne bevares og 
øges. I foråret 2008 var der sammenlagt 
110 programmer og projekter, som var 
klar til at blive sat i gang på nationalt 
plan.

Aktører

National Park Service, som står for 
administrationen af nationalparkerne, er 
hovedaktør. 

Finansiering

De første 110 programmer har en samlet 
pris på USA 50 mio. i 2008. 24,6 mio. 
finansieres af offentlige bidrag, mens 
private fonde kommer med 27 mio. 
Målsætningen er, at budgettet er på USD 
100 mio. i 2009.
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Cameroun – Boumba Bek

Management Effectiveness Tracking Tool (METT) er et enkelt værktøj, 
der kan bruges til at overvåge og følge op på de forvaltningsmæssige 
tiltag, som en nationalpark sætter i værk. METT er udviklet af WWF og 
anvendes i 51 lande i verden, bl.a. i Cameroun. 

Boumba Bek og Nki er beskyttede skov-
områder i det sydøstlige Cameroun, og 
de dækker tilsammen et areal på 2.383 
km2. Skovene er især lavlandsregnskov 
og blandt de mest isolerede og intakte i 
landet. Det er derfor et vigtigt levested for 
elefanter, gorillaer og chimpanser. Om-
kring Boumba Bek-parken bor ca. 33.000 
mennesker.

WWF har arbejdet i området siden 1992, 
og i 2005 blev det udpeget som reservat. 
Området er forvaltet af Camerouns mini-
sterium for miljø og skov med støtte fra 
WWF	og	GTZ	(Gesellshaft	für	Techni-
sche	Zusammenarbeit),	som	er	et	statsejet	
tysk selskab, der arbejder med bæredygtig 
udvikling i hele verden.

Planen
METT er et værktøj udviklet af WWF og 
Verdensbanken i 2003. Det blev udviklet 
med det formål at gøre det muligt at over-
våge opfyldelsen af Verdensbankens og 
WWF's fælles målsætning om, at 750.000 
km2 beskyttet skov skal være under bedre 
bevaringsmæssig forvaltning i 2010.

METT er indtil videre blevet brugt i 
330 beskyttede områder i 51 lande. Værk-
tøjet giver mulighed for at overvåge den 
forvaltningsmæssige udvikling i enkelte 
parker på en billig og enkel måde. Det er 
let at bruge og giver et overblik, men kan 
ikke erstatte mere dybdegående overvåg-

ning. Det er bedst til at følge og overvåge 
udviklingen i en enkelt park og kan kun i 
mindre grad bruges til sammenligninger 
på tværs af flere parker. 

Værktøjet består af datasider, hvor 
fakta om den enkelte park noteres, og af 
et spørgeskema med 30 spørgsmål, som 
skal besvares med en score fra 0 (dårlig) 
til 3 (fremragende). Den maksimale score 
er 99, da der også findes supplerende 
spørgsmål. Foruden at sætte krydser i 
spørgeskemaet skal man udfylde et kom-
mentarfelt og identificere mulige tiltag til 
forbedring for hvert spørgsmål. 

Formål 
Formålet med METT er at identificere 
fremgang i forvaltningseffektiviteten 
samt at fremskaffe basisdata og assistere 
med rapportering. METT kan herudover 
benyttes til at prioritere indsatser, identi-
ficere de vigtigste forvaltningsspørgsmål 
og give forslag til løsninger og relevante 
opfølgende tiltag i den enkelte park. 

Værktøjet er udviklet, så det kan anven-
des i mange forskellige situationer. Det 
kan frembringe data løbende, så udviklin-
gen kan spores over tid, og så kan det give 
et tal som resultat, hvis man foretrækker 
det. Værktøjet er let at bruge for ikke-
eksperter som f.eks. de ansatte i en park.
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Initiativer
Nationalparken Boumba Bek i Cameroun 
gennemførte en METT-undersøgelse i 
maj 2003 og igen i december 2005. Den 
totale score i 2003 var 55, mens den i 
2005 var steget til 62, hvilket indikerer, at 
der er sket forbedringer i parken. 

Af de 30 punkter, som METT er byg-
get op af, var der en positiv ændring i 11 
og en negativ ændring i 5. 

Fremskridt i parken var: Flere ansatte, 
at en forvaltningsplan var ved at blive 
udformet, at der var kommet faciliteter 
til besøgende, og at der ikke længere var 
steder, som var udsat for umiddelbare 
trusler. 

Tilbageskridt var: Et øget behov for græn-
sedragning og opdatering af zoner, f.eks. i 
forhold til jagt, manglende målopfyldelse 
for arbejdsplaner og nedsat involvering af 
lokale i parkens planlægning. 

Anbefalinger var: Øget lobbyarbejde 
for at øge tilskud til parken, udvikling af 
forretningsplan, inddragelse af alle inte-
ressenter i forvaltningsplan og indgåelse 
af partnerskaber, oprettelse af forvalt-
ningskomite, hvor lokale har plads og 
udarbejd else af socio-økonomisk analyse.

Evaluering
På baggrund af de hidtil udførte METT-
undersøgelser lavede WWF en samlet 
analyse i 2007. Analysen omfattede 
alle de 330 METT-undersøgelser, som 
er blevet udført i årene 2004 og 2006, 
herunder 79 gentagelser for den samme 
lokalitet.

I rapporten fremgår en række generelle 
konklusioner, f.eks. at forvaltning forbed-
res over tid, at parker i strengt beskyttede 
områder har en mere effektiv forvaltning, 
og at de største trusler mod parkerne er 
krybskytteri, forringelse af habitater og 
ændringer i økologiske processer. Des-
uden fremkom WWF's analyse med en 
række anbefalinger til brugen af værktøjet. 

METT skal gentages hvert andet eller 
hvert tredje år, og resultatet integreres i 
projektplanlægning på lokaliteten. Der-
udover skal METT sætte øget fokus på de 
kritiske forvaltningsaktiviteter.

Aktører

WWF, Verdensbanken og den enkelte 
nationalparks forvaltning og ansatte.

Finansiering

Undersøgelserne er finansieret af WWF og 
Verdensbanken, der arbejder sammen i The 
World Bank/WWF Alliance for Forest 
Conservation and Sustainable Use. 

Kort over nationalparken 
Boumba Bek. Kortet viser 
sammenfaldet mellem 
tilstede værelse af elefanter 
og besøgende turister.

Lavlandsregnskov.
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Canada – Prince Albert og Trans Canada Trail

I Canada er der stor fokus på 
mulighederne for at opnå 
medfinansiering til forskellige 
initiativer i nationalparker. Nogle 
steder skaffer man pengene ved 
at sælge en meter af den trans-
canadiske vandresti, mens andre 
sælger mindebænke, der kan stå 
rundt om i parkerne. Etablering af 
venskabsgrupper, som leverer 
frivilligt arbejde i parkerne, er en 
anden metode til at begrænse 
parkernes egne udgifter.

I Canada finansieres nationalparker af 
staten og gennem opkrævning af entre, 
som udgør omkring 25 % af budgettet. 
Herudover er der dog stadig behov for 

yderligere midler, og dem skaffer natio-
nalparkerne ved at tage en række kreative 
metoder i brug

Planen 
Nedenfor er nævnt tre koncepter, som 
gennemføres på baggrund af medfinan-
siering.

Trans Canada Trail er en rekreativ 
vandresti på tværs af Canada og gennem 
flere nationalparker. Den er planlagt til at 
blive ca. 21.000 km lang og dermed den 
længste i verden. Stien skal kunne bruges 
til vandring, cykling, ridning, langrend 
og eventuelt snescooterkørsel. Projektet 
er lokalt forankret, da det ejes, drives og 
vedligeholdes af lokale organisationer 
og myndigheder. Projektet er igangsat af 
Trans Canada Trail Foundation, og i hver 
provins er der nedsat et lokalt råd, som 
skal gennemføre projektet. Medfinansie-

ringen skaffer man ved at sælge retten til 
en mindeplade eller lignende langs stien.

I Canada er mindebænke blevet en 
populær måde, hvorpå man kan ære sine 
afdøde. Konceptet går ud på, at man 
betaler for opsætning af en bænk i en 
park, og til gengæld får man lov at lave en 
inskription på en lille plade, der sættes på 
bænken. 

Det canadiske Park Partnership 
Program er en non-profit paraplyorgani-
sation, som arbejder for at etablere lokale 
venskabsgrupper, der arbejder gratis for 
udvalgte nationalparker. Organisationen 
er fra 1986 og har 69 medlemmer på 
tværs af Canada.

Formål
De nævnte tiltag er eksempler på kreative 
måder, hvorpå man kan opnå finansie-
ring. Formålet er at supplere de offentlige 
budgetter med private midler, der kan 

være med til at sikre, at parkernes besøgs-
faciliteter bevarer en høj standard.

En af pavillonerne med 
informationer langs 
den transcanadiske 
vandresti.

Indvielse af en ny pavillon langs 
den transcanadiske vandresti.
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Initiativer
Ifølge Trans Canada Trail skal der bruges 
23 mio. canadiske dollards (CAD) til at 
gennemføre vandrestiprojektet. Pengene 
skaffes ved at tilbyde enkeltpersoner eller 
grupper at adoptere en del af stien. Til 
gengæld bliver donorens navn synliggjort 
ved stien. Hvordan afhænger af det beløb, 
der doneres:
•	 For	CAD	50	kan	man	købe	en	meter	

af stien og få opsat sit eget eller en 
andens navn ved stien

•	 For	CAD	400	kan	man	som	donor	
opsætte en kort besked eller flere 
navne i en stipavillion 

•	 For	CAD	4.000	kan	donoren	opsætte	
en besked eller et antal navne på et 
specielt ærespanel

•	 For	CAD	40.000	kan	en	virksomhed	
eller en forening blive livstidsmedlem 
af kilometerklubben ved at købe en 
specifik kilometer af stien.

Inskriptionerne langs stien er perma-
nente, og man må selv vælge, hvor de 

skal placeres. I bebyggede områder vil 
det oftest ske i stipavillioner. Donoren 
modtager et personligt sti-certifikat og en 
årlig opdatering om stiens videreførelse. 
Donationer kan gives via internettet.

Konceptet med mindebænke fin-
des bl.a. i Prince Albert National Park. 
En bænk i cedertræ koster CAD 1500, 
og parkens personale har identificeret 
steder, hvor ældre eksisterende bænke kan 
udskiftes, eller hvor der er plads til nye 
bænke. For donationen vil bænken blive 
vedligeholdt i ti år.

En venskabsgruppe i en nationalpark 
sørger for at give de besøgende bedre 
service og information og hjælper med 
at skaffe midler til parken. Foruden at 
fungere som ambassadører for parken, 
organiserer vennerne særlige events, 
underviser børn i bæredygtighed og miljø, 
igangsætter videnskabelige undersøgelser 
og driver små udsalg af varer med natio-
nalparkens logo. Alt sker på frivillig basis.

Evaluering
Der kendes ikke til evalueringer af de 
igangsatte tiltag.

Aktører

For hvert enkelt tiltag er deltagerne de 
enkelte parkadministrationer, 
paraplyorganisationer på nationalt plan, 
lokalt nedsatte råd samt frivillige og lokale, 
der ønsker at bidrage i en god sags 
tjeneste.

Finansiering

Trans Canada Trail er finansieret af en statslig bevilling, diverse donationer og 
medlemskaber. 
Mindebænkene finansieres af donationerne. 
Canadian Parks Partnership er finansieret af individuelle donorer og 
virksomheder og ved salg af merchandise. Blandt projektets sponsorer er Air 
Canada, Chrismar Mapping Services Inc., Eureka Vacuums, Hasmarc, Kodak 
Canada, KPMG, Power Corporation of Canada og Scantrade International Inc.

Trans Canada Trail er 
markeret hele vejen 
med disse skilte.

Kortet viser den transcanadiske 
vandresti. Det er ikke alle strækninger, 
der er færdigbyggede.
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USA – Indian River Lagoon

Det nationale floddeltaprogram i 
USA har stor fokus på alternativ 
finansiering af de naturbevarende 
aktiviteter. Et af programom-
råderne er Indian River Lagoon i 
Florida, hvor man skaffer 
indtægter fra salget af en 
specialdesignet nummerplade, 
som bilejere kan købe.

USA's flodeltaprogram omfatter 28 geo-
grafiske områder, og et af dem er Indian 
River Lagoon på Floridas østkyst. Indian 
River Lagoon er det floddelta, der har den 
højeste biologiske mangfoldighed i hele 
Nordamerika. Imidlertid giver det store 

problemer, at udstrakte marskområder er 
inddraget til anden arealanvendelse. Sam-
men med udledning af forurenet vand og 
af ferskvand, som ændrer saltindholdet, 
giver det behov for en særlig indsats for at 
beskytte vandkvaliteten. 

Planen
Det nationale floddeltaprogram startede i 
1987 med det formål at forbedre kvali-
teten af de nordamerikanske floddeltaer. 
Hvert programområde skal udforme en 
forvaltningsplan og arbejde for at be-
skytte vandressourcerne, fisk og krebsdyr 
samtidig med, at der skal være mulighed 
for rekreative aktiviteter. Programmet har 
været en succes, hvilket først og fremmest 
skyldes dets evne til at udvikle langsig-
tede, bæredygtige finansieringsstrategier. 

I gennemsnit indsamler floddelta-
programmet USD 15,50 for hver dollar, 

som programmet får fra den amerikanske 
miljøstyrelse. Denne indkomst genereres 
blandt andet gennem opbygning af strate-
giske alliancer med private virksomheder 
og offentlige myndigheder og ved at ud-
vikle nye finansieringsmetoder. I perioden 
2003-2007 indsamlede programmet USD 
1,4 milliarder fra forskellige nationale, 
regionale og lokale myndigheder samt fra 
private. Disse penge er først og fremmest 
brugt til opkøb af land, men også til gen-
opretningsprojekter og til overvågning. 

Formål 
Formålet med det nationale floddelta-
program er at forbedre tilstanden i de 
amerikanske floddeltaer. 

Statsstøtten er nemlig sjældent nok 
til at sætte de nødvendige tiltag i gang, 
og derfor har de enkelte områder, som 
deltager i programmet, fundet alternative 
måder at skaffe de nødvendige midler på.
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Initiativer
I Indian River Lagoon har man skaffet 
midler gennem salg af specieldesignede 
nummerplader med områdets navn og et 
billede af fisken almindelig snook, som er 
en meget yndet fangst for sportsfiskere. 

Før man fik lov at sælge nummerplad-
verne, skulle en række administrative krav 
opfyldes. Først blev der indsamlet 12.000 
underskrifter fra bilejere i Florida, som 
skrev under på, at de ville købe en særlig 
Indian River Lagoon-nummerplade. 
Derefter skulle man have tilsagn fra et 
medlem af repræsentanternes hus og en 
senator om at støtte forslaget. Endelig 
betalte man et engangsgebyr på USD 
15.000 til Floridas bilmyndigheder, og 
der blev udformet både kort- og langsig-
tede markedsføringsstrategier. 

For hver nummerplade, der sælges, mod-
tager Indian River Lagoon USD 15. I 
løbet af programmets første syv år har det 
givet en samlet indtægt på omkring USD 
400.000 om året. Da bilejerne betaler 
en årlig nummerpladeafgift, er indkom-
sten relativt stabil – også i et lidt længere 
perspektiv. Mindst 80 % af indtægten 
går til naturgenopretningsprojekter, mens 
op til 20 % går til miljøuddannelse, som 
fokuserer på forhold omkring lagunen. 

De specialdesignede nummerplader er 
et blandt flere initiativer, der skal skaffe 
penge til projekter i floddeltaet. Man har 
også en fotokonkurrence, hvor deltagerne 
konkurrerer om at levere fotos til den 
kalender, som Indian River Lagoon hvert 
år publicerer og sælger.

Evaluering
Salget af nummerplader har været en 
succes og sikret finansiering til at man 
har kunnet gå i gang med en lang række 
genopretningsprojekter. 

De største forhindringer for projektet 
har været konkurrencen fra de mange 
andre specialdesignede nummerplader, 
der findes i Florida, og derfor har mar-
kedsføringskampagnen og det specielle 
design haft stor betydning. Nye markeds-
føringstiltag inkluderer særlige tilbud 
sendt med posten til ejere af Indian River 
Lagoon-nummerplader og målrettet 
markedsføring i sportsfiskermagasiner. I 
øjeblikket er Indian River Lagoons num-
merplade den 16. mest populære af de 
103 specialdesignede nummerplader, der 
findes i Florida.

Aktører

Administrationen i Indian River Lagoon, det 
nationale floddeltaprogram, forskellige 
private virksomheder og lokale beboere 
samarbejder om dette finansieringstiltag.

Finansiering

Flere private virksomheder har sponsoreret initiativet. Bl.a. hjalp McDonalds 
med indsamling af underskrifter fra bilejere, Anheuser Busch donerede USD 
15.000, som skulle finansiere produktionen af mere end 70 reklameskilte, og 
Outdoor Advertising Association donerede USD 60.000 til at få sat reklamerne 
op. Endelig satte en lokal bilforhandler i en tremåneders periode de specielle 
River Lagoon-nummerplader på alle de biler, han solgte.
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Sydafrika – KwaZuluNatal 

I den sydafrikanske delstat KwaZuluNatal har nationalparkerne gode 
erfaringer med at lade private firmaer stå for driften af nogle af de 
tiltag, der sættes i værk i parkerne. Det drejer sig for eksempel om drift 
af et hotel, en restaurant og et krydstogtskib.

Delstaten	KwaZuluNatal	har	kun	én	of-
ficiel nationalpark, nemlig vildtreservatet 
Hluhluwe-Imfolozi, der især er kendt for 
sit bevaringsarbejde for det hvide næ-
sehorn. Også vådområdet Santa Lucia, 
der ligger omkring Santa Lucia-søen 
tæt på nationalparken, er berømt for sit 

bevaringsarbejde. Ithala-reservatet er især 
berømt for sin geologi og sine smukke 
landskaber, der ligger i et uvejsomt ter-
ræn. Selvom Santa Lucia og Ithala ikke 
er nationalparker, er de beskyttet som 
vildtreservater. 

Planen
KwaZulu-Natal	Nature	Conservation	
Service (NCS) har ansvaret for forvalt-
ningen af de beskyttede områder i den 
sydafrikanske delstat. I alt 49 % af deres 
finansiering kommer fra staten, mens den 
resterende del skal skaffes på andre måder 
– for eksempel gennem øko-turisme. 
Indtægterne fra øko-turismen kommer 
bl.a. fra entreer til parken, fra betaling 
for overnatninger i parken, ved salg af 

mad og drikke, ved udlejning af udstyr og 
gennem afholdelse af guidede ture. NCS 
står som udgangspunkt selv for alle disse 
aktiviteter. I 1999 gav det en indtægt på i 
alt DKK 47 mio., som bidrog med DKK 
13 mio. til det samlede budget. 

Foruden den direkte indkomst skaber 
øko-turismen også lokale job og giver 
en betydelig indsprøjtning til den lokale 
økonomi. 

Formål 
Formålet med øko-turismen i national-
parkerne	i	delstaten	KwaZuluNatal	er	
bl.a. at skaffe midler til drift af parkerne 
samt at give økonomiske fordele og 
jobmuligheder til de lokale i og omkring 
parken. 

Ntshondwe restauranten ligger smukt ned til vandet.
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Initiativer
Bakketoplejren, Ntshondwe Restaurant 
og Santa Lucia-krydstogtskibet er tre 
eksempler på øko-turisme-aktiviteter, som 
er igangsat af NCS.

Projektet Bakketoplejren i Hluhluwe-
Umfolozi-parken bestod af gennemre-
staurering og udvidelse af de eksisterende 
overnatningsfaciliteter og etablering af et 
4-stjernet hotel. Projektet kostede DKK 
11 mio. og blev finansieret gennem et lån 
optaget af NCS hos den statsejede Indu-
strial Development Corporation. Hotellet 
er blevet meget populært og har 75.000 
besøgende om året, hvilket svarer til en 
belægningsgrad på 97 %. Hotellet har 
93 ansatte og genererer et årligt overskud 
på omtrent DKK 5 mio. Det betyder, at 
NCS kan tilbagebetale lånet, samtidig 
med at der er råd til at investere i yderli-
gere faciliteter som f.eks. en svømmepøl 
og konferencefaciliteter. 

Partnerskabet bag Ntshondwe Re-
staurant i Ithala-vildtreservatet blev også 
etableret med lånte midler, men uden den 
samme umiddelbare succes som Bak-
ketoplejren. Belægningsgraden er således 
nede på 44 %. 

Grunden er især, at reservatet er 
mindre kendt og ligger mere isoleret. 
Partnerskabet blev indgået med et privat 
cateringfirma, der leverede maden, mens 
restauranten blev drevet af NCS med 
NCS-personale. På grund af det lave antal 

besøgende og de relativt høje lønninger, 
som NCS-personale får, gav restauran-
ten underskud. Man besluttede derfor 
at lave en ny partnerskabsaftale, hvor 
cateringfirmaet i højere grad fik ansvaret 
for restauranten gennem en leasingaftale. 
Det betød, at det var cateringfirmaets 
ansatte, der arbejdede i restauranten, og 
NCS modtog 1 % i administrationsgebyr, 
mens firmaet fik 6 % i forvaltningsgebyr. 
Partnerskabet betød en strømlining og 
effektivisering af restaurantens drift, og 
NCS' underskud på DKK 250.000 blev 
vendt til et overskud på DKK 150.000. 

Santa Lucia er et krydstogtskib med 
plads til 80 personer, der sejler ture 
af ca. 90 minutters varighed i farvan-
det ved Santa Lucia-flodens munding. 
Flodmundingen er en del af det først 
udpegede UNESCO-lokalitet i Sydafrika. 
NCS byggede båden, der kostede DKK 
365.000, i 1993, og siden har den næsten 
dagligt haft tre ture på floden. 

Investeringen tjente sig meget hurtigt 
ind, og det blev kraftigt overvejet at bygge 
endnu en båd. Imidlertid besluttede man 
i stedet at lade private firmaer give bud på 
driften af krydstogtskibe, og der blev lavet 
koncessionsaftaler med en række opera-
tører. For at udnytte krydstogtskibenes 
store popularitet byggede NCS et kunst-
håndværksmarked ved kajen, hvor lokale 
kvinder kan sælge deres varer.

Evaluering
Udliciteringen af driften af f.eks. restau-
rant og skibe i de sydafrikanske national-
parker har været en stor succes. Ligeledes 
har det i høj grad kunnet betale sig at 
optage lån til nye initiativer i parkerne.

Aktører

NCS, som administrerer nationalparkerne i 
den sydafrikanske delstat KwaZuluNatal, og 
forskellige private firmaer, som de har 
indgået aftaler med.

Finansiering

Tiltagene er indledningsvis finansieret af 
lån, men giver alle overskud i dag.

Den istandsatte 
Bakketoplejr Hilltop Camp.
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New Zealand – Sponsorater

Med sponsorater fra både selskaber og privatpersoner skaffer man 
penge til at igangsætte konkrete naturbeskyttelsesprojekter i New 
Zealand. Pengene kommer ind gennem forskellige kampagner, der 
sætter fokus på bevarelse af enkelte arter.

Planen
I	New	Zealand	findes	fonden	The	New	
Zealand	National	Parks	and	Conservation	
Foundation, som laver projektspecifik 
marketing, tiltrækker private sponsorer, 
samarbejder med lokale naturbeskyttel-
sesgrupper og igangsætter informations-
kampagner om naturbeskyttelse. Fonden 
samarbejder	med	New	Zealands	ministe-
rium for naturbeskyttelse. Baggrunden 
for at danne fonden var ønsket om at få 
private firmaer og besøgende til at bidrage 
til bevaringsprojekter i nationalparker. 

Firmaerne kan enten være guldsponso-
rer (for 100.000 new zealandske dollars 
(NSD)), sølvsponsorer (NSD 50.000) 
eller bronzesponsorer (NSD 5.000) alt ef-
ter, hvor meget de donerer. Herudover er 
der mulighed for at donere mindre beløb 
(under NSD 5.000) eller blive medlem 
af "Bridge Club". Bridge Club består af 
firmaer, der producerer ting, som ofte 
bruges i forbindelse med naturbevarings-
projekter.

Formål 
Formålet med fonden er at få finansiering 
til	naturbevarelsesprojekter	i	New	Zea-
lands nationalparker. Projekterne går især 
ud på at bevare truede arter til glæde for 
kommende generationer.
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Borderterrieren Puti som 
blev brugt til at finde 
gekkoerne i projektet.

Little Barrier Island i baggrunden.

I	New	Zealand	findes	14	nationalparker,	
og den føreste blev udpeget allerede i 
1887.  Naturen i parkerne varierer fra 
strande ved Abel Tasman til snedækkede 
bjergtoppe ved Arthurs Pass og vilde flo-
der i Whanganui. Og parkerne er popu-
lære besøgsmål. I 2007 modtog de største 
nationalparker, som f.eks. Fiordland, 
næsten 450.000 besøgende. Little Bar-

rier Island er ikke en nationalpark, men 
derimod udpeget som vildtreservat. Øen 
er et af de sidste resterende områder med 
oprindelig natur og bliver af de statslige 
myndigheder beskrevet som et uerstat-
teligt refugium for sjældne og truede dyr 
og planter, hvis levesteder på fastlandet er 
blevet ødelagt.
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Initiativer
Tre konkrete sponsorprojekter er nævnt 
på fondens hjemmeside. Det er "A stitch 
in time saves 9", "Lizard Conservation 
project" og "Save our Species” (SOS). 

En "Stitch" hedder på dansk skæg-
honningæder og er en lille farvestrålende 
fugl, der lokalt kaldes Hihi. Der er kun 
mellem 500 og 1.000 individer tilbage 
i dag, og de findes i en enkelt popula-
tion på Little Barrier Island i havet nord 
for	New	Zealands	største	by,	Auckland.	
Fonden har igangsat en kampagne for 
fuglen med det formål at indsamle penge 
til dens bevarelse. Vurderingen lyder, at 
det koster omkring NSD 500 at bevare et 
ynglepar. Kampagnen kører i 12 måneder 
og er målrettet virksomheder, der normalt 
ikke arbejder med naturbevarelse. Det er 
bl.a. virksomheder inden for modedesign, 
ortopædkirurgi, interiørdesign og sejlma-
geri, men også private opfordres til at give 
donationer. Alle, der bidrager med NSD 
5-10.000, får mulighed for at markeds-
føre sig som sponsorer og bruge fuglen på 
deres produkter. Pengene vil blive brugt 
til at sikre de populationer, der findes i 

dag, til at igangsætte et videnskabeligt 
studie på Little Barrier Island og til at 
identificere lokaliteter, hvor nye popula-
tioner kan etableres.

Kathmandu, der sælger friluftsudstyr, 
har sponsoreret et projekt, der undersø-
ger udbredelsen af arten sortøjet gekko. 
Arten, der blev opdaget i 1996, er den 
eneste alpine gekko i verden, og den lever 
kun	på	New	Zealand.	Virksomheden	
valgte at sponsorere netop denne art, da 
et firben indgår i deres logo. Virksom-
heden donerer penge og kan til gengæld 
markedsføre sig som sponsor.

I et partnerskab mellem new zealand-
ske New World Supermarkets og Air New 
Zealand	er	projektet	Save	our	Species	
(SOS) igangsat. Projektets formål er at 
redde	truede	fuglearter	på	New	Zealand.	
Et af initiativerne i projektet er salg af 
postkort med motiver af seks truede fug-
learter. Postkortet sælges i en begrænset 
periode og er tænkt som et samlerobjekt. 
Det sælges for NSD 2 i det sponsorerende 
supermarked. Fonden står for koordine-
ring og styring af projektet.

Aktører

The New Zealand National Parks and Conservation Foundation er en privat 
fond, som blev dannet i 2000. Fonden samarbejder med de offentlige 
myndigheder og er den strategiske partner, som står for selve indsamlingen 
af penge. Fonden blev dannet, fordi ministeriet ikke selv havde kapacitet til 
større indsamlingskampagner.

Finansiering

Fondens daglige arbejde er finansieret af 
nogle af de store sponsorer, der i sin tid var 
med til at danne fonden. Det drejer sig 
eksempelvis om Transpower, Milford Track 
Guided Walk og Fujitsu.

Logoet for projektet til 
bevarelse af den sortøjede 
gekko med virksomheden 
Kathmandus navn.

Reklameplakat for SOS-kampagnen, der sponsoreres af 
New World Supermarked.

En han skæghonningæder. 
Arten er akut truet, og der 
er derfor igangsat et 
redningsprojekt.

Come in for 
something 

worth saving

SAVE OUR SPECIES
See in store for details.

Evaluering
Der kendes ikke til evalueringer af de 
igangsatte tiltag.
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Bilag 1: Internationale 
organisationer
En lang række internationale og regionale organisationer har til formål at undestøtte ud-
viklingen af nationalparker og andre typer af beskyttede områder. Neden for er angivet 
eksempler på nogle af de mest markante organisationer. Fælles for disse organisationer 
er, at de formidler erfaringer og vejledninger vedrørende udvikling og drift af national-
parker. 

 Europarc 
Sammenslutning af europæiske nationalparker og andre nationalt betydende beskyttede 
områder. Sammenslutningens mål er at spille en aktiv rolle i at sikre en fornuftig drift af 
europæiske parker, der bevarer biodiversitet og værdifulde landskaber. Sammenslutnin-
gen har 500 medlemmer i 39 lande, herunder i Danmark. 

http://www.europarc.org/home/

PAN Parks (PAN - Protected Area Network) 
Initiativ fra WWF og det hollandske firma Molecaten. Formålet er at vejlede og certi-
ficere europæiske nationalparker, især inden for bæredygtig turisme og formidling. Der 
findes i dag 10 PAN parker i Europa. 

http://www.panparks.org/

IUCN - International Union for the Conservation of Nature 
Verdensomspændende organisation for naturbeskyttelse, etableret i 1948 som den før-
ste, internationale naturbeskyttelsesorganisation og er i dag det største, globale netværk 
for naturbeskyttelse. IUCN har udarbejdet en vidt anvendt klassificering af naturbe-
skyttede områder, hvorunder f.eks. nationalparker befinder sig i kategori II. Støttet af 
regeringer og organisationer. 

www.iucn.org
Mere specifikt vedr. IUCN's arbejde med beskyttede områder: 

http://iucn.org/what/issues/protected/index.cfm

WCPA - World Commission on Protected Areas (under IUCN). 
Organisation vejleder omkring drift og forvaltning af beskyttede områder, med særlig 
fokus på inddragelse af lokalbefolkning, finansiering, bevaring og beskyttelse af værdier, 
formidling mv. Organisationen, der har 1400 medlemmer i 140 lande, har udgivet en 
lang række vejledninger og oplysende dokumenter. 

http://iucn.org/about/union/commissions/wcpa/index.cfm

Eurosite 
Netværk af europæiske naturbeskyttelsesorganisationer, med formålet at udvikle, for-
bedre og udbrede viden om forvaltning af naturområder i Europa. Organisationen har 
mere end 100 medlemmer i 27 lande, dog ikke i Danmark. 

http://www.eurosite-nature.org/rubrique.php3?id_rubrique=32
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European Diploma of Protected Areas 
Council of Europes certificering, der gives til beskyttede område af exceptionel europæ-
isk interesse. Det kan være pga. specielle videnskabelige, æstetiske eller kulturelle kvalite-
ter, der skal være fulgt op af en plan for bevaring af disse. 

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/Aware/Diploma/What_en.asp

Man & Biosphere Reserves (UNESCO) 
UNESCOs program for unikke, beskyttede områder, der alle forvaltes på grundlag af en 
opdeling i tre zoner: Bevaring, udvikling (socio-økonomiske funktioner) og undervis-
ning, formidling og forskning. 

http://portal.unesco.org/science/en/ev.php-URL_ID=4801&URL_DO=DO_
TOPIC&URL_SECTION=201.html



115Idékatalog om nationalparkplaner | Linksamling 

Bilag 2: Linksamling
Zonering
Sverige – Fulufjället
Naturvårdsverket. (2007). Fulufjället, Dalarnas län. Lokaliseret d. 8. december 2008 på 

http://www.naturvardsverket.se/sv/Att-vara-ute-i-naturen/Nationalparker-och-andra-
fina-platser/Nationalparker/Fulufjallet/ 

Länsstyrelsen Dalarna. (2008). Fulufjällets startsida. Lokaliseret d. 8. december 2008 på 
http://www.dalarna.se/templates/dalarna/StartPageOther____537.
aspx?epslanguage=SV 

Naturvårdsverket. (2002). Naturvårdsverkets föreskrifter för Fulufjällets nationalpark. 
Lokaliseret d. 8. december 2008 på 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2002/NFS2002-21.pdf

Naturvårdsverket. (2002). Skötselplan. Fulufjällets Nationalpark. Lokaliseret d. 8. de-
cember 2008 på 

http://www.dalarna.se/uphload/Dokument/fulufjallet/skotselplan.pdf

Naturvårdsverket. (2005). Plannering och förvaltning för friluftsliv - en förskningsöver-
sikt. Rapport 5468. juni 2005. Lokaliseret d. 8. december 2008 på 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5468-6.pdf

Wallsten, P. (2003). The ”Inside-Out” process. Mountain Research and Development. 
Vol 23 No 3. August 2003:227-229.

Tyskland – Pfälzerwald
Naturschutz	Pfälzerwald.	Zonierung	des	Biosphärenreservates	Naturpark	Pfälzerwald.	
Lokaliseret d. 16. januar 2009 på 

http://www.naturschutz-pfaelzerwald.de/SGD/zonierung.html

Rheinland-Pfalz. SGD-süd. über uns. Lokaliseret d. 16. januar 2009 på 
http://www.sgdsued.rlp.de/icc/Internet/nav/67e/67e7056c-494e-a811-cc28-
ef0702700266.htm

Naturpark/Biosphärenreservat Pfälzerwald. Naturpark/Biosphärenreservat Pfälzerwald. 
Lokaliseret d. 16. januar 2009 på 

http://www.pfaelzerwald.de/

USA – Selway-Bitterroot Wilderness
Wilderness.net. The National Wilderness Preservation System. Selway-Bitterroot Wil-
derness. Lokaliseret d. 11. december 2008 på 

http://www.wilderness.net/index.cfm?fuse=NWPS&sec=wildView&WID=540&tab
=General
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United States Department of Agriculture, Forest Service, Northern Region. 2007. Pro-
posed Land Management Plan for Nez Perce and Clearwater National Forests. Lokalise-
ret d. 11. december 2008 på 

http://www.fs.fed.us/cnpz/forest/documents/index.shtml

USDA Forest Service. Limits of Acceptable Change. Lokaliseret d. 11. december 2008 på 
http://www.fs.fed.us/r8/boone/lac/lac_process.shtml

US Forest Service. Clearwater and Nez Perce Forest Plan Revision. Lokaliseret d. 11. 
December 2008 på 

http://www.fs.fed.us/cnpz/index.shtml

Dan Ritter. Limits of acceptable change planning in the Selway-Bitterroot Wilderness: 
1985 to 1997. 1997. Lokaliseret d. 11. december 2008 på 

http://www.treesearch.fs.fed.us/pubs/23905

New Zealand – Aoraki/Mount Cook
Department	of	conservation,	New	Zealand.	Aoraki/Mount	Cook	National	Park	Ma-
nagement Plan. Lokaliseret d. 8. december 2008 på 

http://www.doc.govt.nz/publications/about-doc/role/policies-and-plans/national-
park-management-plans/aoraki-mount-cook-national-park-management-plan/

Department	of	conservation,	New	Zealand.	Mount	Cook	National	Park.	Lokaliseret	d.	
8. december 2008 på 

http://www.doc.govt.nz/parks-and-recreation/national-parks/aoraki-mount-cook/ 

Ecuador – Galápagos
Parque Nacional Galápagos Lokaliseret d. 9.december 2008 på 

http://www.galapagospark.org/png/index.php

Parque Nacional Galápagos. Plan de manejo. Lokaliseret d. 9.december 2008 på 
http://www.galapagospark.org/archivos/PM_PNG_2005.pdf

Natur- og landskabsværdier
England – Yorkshire dales
Yorkshire Dales National Park Authority. Yorkshire Dales National Park. Lokaliseret d. 
16. december 2008 på 

http://www.yorkshiredales.org.uk/

Yorkshire Dales National Park. Yorkshire Dales National Park Management Plan. Loka-
liseret d. 18. december 2008 på 

http://www.yorkshiredales.org.uk/index/looking_after/yorkshire_dales_national_
park_management_plan.htm

Yorkshire Dales National Park. Landscape Character Assessment. Lokaliseret d. 16. 
december 2008 på 

http://www.yorkshiredales.org.uk/index/looking_after/plans__strategies_and_poli-
cies/landscape-character-assessment.htm
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Wales – Snowdonia
Snowdonia National Park Authority. Invasive species. Lokaliseret d. 14. januar 2009 på 

http://www.eryri-npa.gov.uk/page/index.php?nav1=lookingafter&nav2=7&nav3=3
&lang=eng&view=graphic&contrast=2

England – Northumberland
Northumberland National Park Authority. Grazing for conservation. Lokaliseret d. 24. 
februar 2009 på 

http://www.northumberlandnationalpark.org.uk/lookingafter/projects/droverspro-
ject/grazingforconservation.htm

Northumberland National Park Authority. Drovers Project. Lokaliseret d. 24. februar 
2009 på 

http://www.northumberlandnationalpark.org.uk/lookingafter/projects/droverspro-
ject.htm

Northumberland National Park Authority. Northumberland National Park. Lokaliseret 
d. 24. februar 2009 på 

http://www.northumberlandnationalpark.org.uk/

Sverige – Söderåsen
Söderåsens Nationalpark. (2008). Restaurering av lövskog i Söderåsens nationalpark. 
Lokaliseret d. 8. december 2008 på 

http://www.nationalpark-soderasen.lst.se/life/index.html. 

Fiskesjö, O. Länsstyrelsen i Skåne. (ukendt). Restaurering av lövskog i Söderåsens 
nationalpark. Dokumentation av de svenske nationalparkerna nr. 22. Lokaliseret d. 8. 
december 2008 på 

http://www.nationalpark-soderasen.lst.se/life/index.html

Tyskland – Bayerischer Wald
WeltOnline, Knauer. R. (2008). Deutscher Wald. Winzige Käfer richten riesige Schäden 
an. Artikel fra d. 18.august 2008. Lokaliseret d. 11. december 2008 på 

http://www.welt.de/wissenschaft/umwelt/article2322039/Winzige-Kaefer-richten-
riesige-Schaeden-an.html

Nationalpark Bayerischer Wald (2008). Borkenkäfer - Bekämpfung. Lokaliseret d. 11. 
december 2008 på 

http://www.nationalpark-bayerischer-wald.bayern.de/detail/waldmanagement/bor-
kenkaefer/bk_bekaempfung.htm

Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald (1999). Nationalparkplan. Walderhaltungs- 
und Wald- pflegemaßnahmen. Lokaliseret d. 11. december 2008 på 

http://www.nationalpark-bayerischer-wald.bayern.de/detail/veroeffentlichung/natio-
nalparkplan/doc/walderhaltungs_waldpflegemassnahmen_ba.pdf
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USA – San Pablo Bay
Hogle, I., R. Spenst, S. Leininger, and G. Block. 2007. San Pablo Bay National Wildlife 
Refuge Lepidium latifolium Control Plan. U. S. Fish and Wildlife Service, San Pablo 
Bay National Wildlife Refuge, Petaluma, Calif. Lokaliseret d. 7. januar 2009 på 

http://www.fws.gov/invasives/staffTrainingModule/pdfs/assessing/SPBNWR_Con-
trol_Plan_061807.pdf

U.S. Fish and Wildlife Service. Managing invasive plants – concepts, principles and 
practices. Lokaliseret d. 7. januar 2009 på 

http://www.fws.gov/invasives/staffTrainingModule/assessing/monitoring.html

Naturoplevelser og friluftsliv
Canada, Danmark, England og Singapore – Trætopbroer
Capilano Suspension Bridge. Treetop adventure. The height of adventure. Lokaliseret d. 
22. december 2008 på

http://www.capbridge.com/explore_vancouver_park/vancouver_bc_attraction.html

Forestry Commision. Elephant walk. Lokaliseret d. 22. december 2008 på 
http://www.forestry.gov.uk/website/ourwoods.nsf/LUWebDocsByKey/EnglandNort-
hamptonshireNoForestSalceyForestSalceyForestAccessPointElephantWalk

National Parks Singapore. HSBC TreeTop Walk. Lokaliseret d. 22. december 2008 på 
http://www.nparks.gov.sg/cms/index.php?option=com_visitorsguide&task=attractio
ns&id=64&Itemid=73

Egeskov Slot. Tree Top Walking. Lokaliseret d. 22. december 2008 på 
http://www.egeskov.dk/da/Tree+Top+Walking

Official Site of the Grand Canyon Skywalk. The skywalk Lokaliseret d. 22. december 
2008 på 

http://www.grandcanyonskywalk.com/mainmenu.html

Danmark, England og USA – Geocaching
Brecon Beacons. Geocaching. Lokaliseret d. 12. januar 2009 på 

http://www.breconbeacons.org/visit-us/outdoors-activities/geocaching-1

Groundspeak. Geocaching - The Official Global GPS Cache Hunt Site. Lokaliseret d. 
12. januar 2009 på 

http://www.geocaching.com/

Undersøgelsesprojekt Nationalpark Skjern Å. Fuldt hus til Nationalparkdag i National-
park Skjern Å tirsdag 13. maj 2008. Lokaliseret d. 12. januar 2009 på

http://www.skjernaa.info/index.php?option=com_content&task=view&id=258&Ite
mid=11

Proudman, J. Fremont Argus. Wildlife refuge hooks visitors with high-tech treasure 
hunt. Publiceret 20. oktober 2008. Lokaliseret d. 12. januar 2009 på 

http://www.insidebayarea.com/argus/localnews/ci_10756684
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Geocatching.dk. Velkommen til Geocaching.dk. Lokaliseret d. 12. januar 2009 på 
http://www.geocaching.dk/

Wales – Brecon Beacons 
Brecon Beacons National Park Authority. 1999. Visitors and Visitor Pressure in the 
Brecon Beacons National Park. Lokaliseret d. 12. januar 2009 på 

http://74.125.77.132/search?q=cache:CbI9eOUj8tgJ:www.breconbeacons.org/lear-
ning/educators-information/factsheets-1/visitors-and-visitor-pressure-in-the-brecon-
beacons-national-park+brecon+beacon+population&hl=da&ct=clnk&cd=3&gl=dk

Brecon Beacons 2008. Brecon Beacons National Park. One of Britains breathing spaces. 
Lokaliseret d. 12. januar 2009 på 

http://www.breconbeacons.org/

Brecon Beacons National Park Authority. 2007. Draft Upland Erosion Strategy. Lokali-
seret d. 12. januar 2009 på 

http://www.breconbeacons.org/the-authority/planning-access-and-row/upland-path-
erosion/?searchterm=erosion

Sverige – Söderåsen og Skåneleden
Tourism in Skåne AB (2008). Skåne. Produktblad. Vandra i Skåne.  Lokaliseret d. 8. 
december 2008 på 

http://www.skane.com/cmarter/cmarter/files/20070518-UFIP-MGRB-WM1Q.PDF

Stiftelsen för fritidsområden i Skåne. (2008). Skåneleden. Lokaliseret d. 8. december 
2008 på 

http://www.skaneleden.se/

Stiftelsen för fritidsområden i Skåne. (2002). Kriterier för medverkan på Skåneledens 
hemsidas länksida. Lokaliseret d. 8. december 2008 på 

http://www.skaneleden.se/pdf/kriterier.pdf

Østersøregionen – BIRD-projekt
Länsstyrelsen. Västra Götalands Län. Wetland Web. Lokaliseret d. 22. januar 2009 på 

http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Projektwebbar/Eurowetland/

Final report from the Interreg III B BIRD Project 2004–2007. (2007). Nature for all 
Wetlands and valuable landscapes for rural development. Lokaliseret d. 22. januar 2009 
på 

http://www.lansstyrelsen.se/NR/rdonlyres/8C6EAC40-9A2B-4CB1-9F54-486442-
E5F41D/0/bird_final_report_web.pdf

Rosengren, M., Franzén, K. (2007). Best practise. Advice and help when building in 
nature for vistors. Lokaliseret d. 20. januar 2009 på 

http://www.lansstyrelsen.se/NR/rdonlyres/0DEB028C-149C-4B9C-A8D4-
1F1958033156/0/best_practice.pdf
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Tyskland – Bayerischer Wald
Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald. Natur fühlen, riechen und hören. Lokalise-
ret d. 17. december 2008 på 

http://www.nationalpark-bayerischer-wald.bayern.de/besucherinfo/barrierefrei/spez-
ialangebote/index.htm

Nationalpark Bayerischer Wald. Jahresbericht 2007. Lokaliseret d. 17. december 2008 på 
http://www.nationalpark-bayerischer-wald.bayern.de/detail/veroeffentlichung/
publikationen/e_jahresberichte/doc/jahresbericht_2007_ba.pdf

Nationalpark Bayerischer Wald. Pflanzen-Freigelände. Lokaliseret d. 17. december 2008 
på 

http://www.nationalpark-bayerischer-wald.bayern.de/besucherinfo/besucherein-
richtungen/pflanzenfreigelaende/index.htm

Kulturhistoriske værdier
Canada – Banff
Banff National Park of Canada. (2008) State of the park report. May 2008. Lokaliseret 
d. 22. januar 2009 på 

http://www.pc.gc.ca/pn-np/ab/banff/plan/Banff_SOPR_e.pdf

Banff National Park of Canada. Mountain Parks. National Historic Sites of Canada. 
Management Plans. Lokaliseret d. 22. januar 2009 på 

http://www.pc.gc.ca/pn-np/inc/PM-MP/plan/pd-mp_e.pdf

Banff National Park of Canada. Diving Lake Minnewanka: submerged cultural res-
souces. Lokaliseret d. 22. januar 2009 på 

http://www.pc.gc.ca/pn-np/ab/banff/natcul/natcul4m1_E.asp

Frankrig – Périgord-Limousin
Federation des Parcs naturels régionaux de France. 50 questions-answers Lokaliseret d. 
20. januar 2009 på 

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/fr/approfondir/faq.asp?lang=en  

Parc naturel régional Périgord-Limousin. Charte constitutive. 1998-2008. Lokaliseret d. 
20. januar 2009 på 

http://www.parc-naturel-perigord-limousin.fr/content/download/261/1189/
version/2/file/Charte+pnrpl.pdf

Parc naturel régional Périgord-Limousin. Culture et patrimonie – nos actions. Lokalise-
ret d. 20. januar 2009 på 

http://www.parc-naturel-perigord-limousin.fr/culture_et_patrimoine/nos_actions

Parc naturel régional Périgord-Limousin. Autres projets d’éducation au territoire et au 
développement durable Lokaliseret d. 20. januar 2009 på 

http://www.parc-naturel-perigord-limousin.fr/developpement_durable/education_
au_developpement_durable/autres_projets_d_education_au_territoire_et_au_de-
veloppement_durable
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Skotland – Loch Lomond & The Trossachs
Scottish Audio Guides. Scottish downloads homepage. Lokaliseret d. 23. december 
2008 på 

http://www.discoveryaudioguides.com/index.htm

Yorkshire Dales National Park Authority. Snaizeholme red squirrel trail. Lokaliseret d. 
26. januar på 

http://www.yorkshiredales.org.uk/snaizeholme-red-squirrel-trail

Tyskland – Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer
Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein. LancewadPlan. Lokaliseret d. 8. de-
cember 2008 på 

http://www.lancewadplan.de 

Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege. LancewadPlan. Lokaliseret d. 8. 
december 2008 på 

http://www.archaeologieportal.niedersachsen.de/lancewadplan/ 

Ministry of Agriculture, Nature and Food Safety, Directorate North, The Netherlands. 
LancewadPlan. Lokaliseret d. 8. december 2008 på 

http://www.lancewadplan.nl

Kulturarvsstyrelsen. Kulturarvsstyrelsens hjemmeside om Vadehavsprojektet. Lokaliseret 
d. 8. december 2008 på 

http://www.kulturarv.dk/kulturarv/vadehavet/index.jsp 

Kulturarvsstyrelsen. Kulturarvsatlas for Vadehavet. Lokaliseret d. 8. december 2008 på 
http://www.kulturarv.dk/tjenester/publikationer/emneopdelt/kulturmiljoe/vadehavs-
atlas/index.jsp 

Wash Estuary, Great Britain. The Wash Estuary Project. Lokaliseret d. 8. december 
2008 på 

http://www.washestuary.org.uk/

USA – Fort Frederica
Discovering Our Past Through Historical Archaeology. The Archaeological Education 
Program Glynn County Schools, Georgia. Lokaliseret d. 13. januar 2009 på 

http://www.glynn.k12.ga.us/~eproven/

National Park Service. Fort Fredericia National Monument, Georgia. Lokaliseret d. 13. 
januar på 

http://www.nps.gov/fofr/index.htm

Litauen – Zemaitijos
Zemaitijos	Nacionalinio	Parko	Direkcija.	Zemaitijos	Nacionalinis	Parkas.	Lokaliseret	d.	
22. december 2008 på 

http://www.zemaitijosnp.lt/index.php?id=45,0,0,1,0,0 
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LVPRA. About LVPRA-News. Lokaliseret d. 22. december 2008 på 
http://www.parkai.lt/show/en/about.html og 
http://www.parkai.lt/show/en/news/id_295.html

Markedsføring
Holland – De Weerribben
Europarc Federation. 2001. Loving them to death? Sustainable tourism in Europe’s 
Nature and National Parks. Part II. 

Regio VVV Kop van Overijssel. Kop van Overijssel Lokaliseret d. 13. januar 2009 på 
http://www.kopvanoverijssel.nl/

Nationaal Park Weerribben -Wieden i.o. Welkom in De Weerribben en De Wieden. 
Lokaliseret d. 13. januar 2009 på 

http://www.npdeweerribben.nl/?&username=gast@nationaalpark.nl&password=999
9&groups=WEERRIBBEN

Nationaal Park Weerribben -Wieden i.o. Vernieuwd wandelpad Kalenberg geopend. 12. 
oktober 2008. Lokaliseret d. 13. januar 2009 på 

http://www.npdeweerribben.nl/detail_press.phtml?act_id=23140&username=gast@
nationaalpark.nl&password=9999&publish=Y&username=gast@nationaalpark.nl&
password=9999&groups=WEERRIBBEN

Sverige – Fulufjället
Naturvårdsverket. (2007). Riktlinjer för entréer till Sveriges nationalparker. Rapport 
5633, april 2007. Lokaliseret d. 8. december 2008 på 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5633-6.pdf

Naturvårdsverket. (2004). Nationella Riktlinjer. Naturum i Sverige. Rapport 5376, juni 
2004. Lokaliseret d. 8. december 2008 på 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5376-0.pdf

Länsstyrelsen Dalarna. (2008). Naturum i Fulufjället. Lokaliseret d. 8. december 2008 på 
http://www.dalarna.se/templates/Dalarna/Page____615.aspx?epslanguage=SV

USA – Yellowstone
National Park Service. Yellowstone National Park. Windows into Wonderland. Lokalise-
ret d. 23. januar på 

http://www.windowsintowonderland.org/index.htm

National Park Service. Yellowstone National Park. Lokaliseret d. 23. januar på 
http://www.nps.gov/yell/index.htm

Sydafrika – Kruger
South African National Parks. Kruger National Park. Lokaliseret d. 7. januar 2009 på 

http://www.sanparks.org/parks/kruger/default.php
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Spanien – Sierra Norte
Europarc Federation. 2001. Loving them to death? Sustainable tourism in Europe’s 
Nature and National Parks. Part II.

Samarbejdsaftaler
England – Yorkshire Dales
Yorkshire Dales National Park Authority. Yorkshire Dales National Park. Lokaliseret d. 
26. december 2008 på 

http://www.yorkshiredales.org.uk/index/looking_after/partnerships-2/yorkshire_da-
les_tourism.htm

The tourism partnership website. Lokaliseret d. 26. december 2008 på
http://www.yorkshiredales.org/

Italien – Abruzzo
Ente Parco Nationale Abruzzo, Lazio e Molise. (2007). Parco Nationale Abruzzo, Lazio 
e Molise. Lokaliseret d. 6. januar 2009 på 

http://www.parcoabruzzo.it/index

Allart, E. (2001). Successful collaboration factors between local communities and 
protected areas in Europe towards sustainable tourism development: A case study of 
Abruzzo National Park in Italy, Peak District National Park in the United Kingdom and 
Hohe Tauern National Park in Austria. Lokaliseret d. 6. januar 2009 på 

http://www.panparks.org/index.php?name=OE-DocManager&file=download&id=1
965&keret=N&showheader=N

Edison SpA. Abruzzo national park. 6. august 2008. Lokaliseret d.  6. januar 2009 på 
http://www.edison.it/edison/site/en/csr/initiatives-partnerships/sustainable-initiati-
ves/

Tyskland – Certificerede nationalparkpartnere
Nationale Naturlandschaften. Nationalpark – Partner und Nationalpark – Gastgeber. 
Lokaliseret d. 9. december 2008 på 

http://www.nationalpark-partner.de/

EUROPARC Deutschland e.V. 2008. Erster Fortschrittsbericht Nationale Natur-
landschaften. Lokaliseret d. 10. december 2008 på 

http://www.naturparke.de/download/presse/73_2_de_Fortschrittsbericht_080409.
pdf

Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-WestphalenNationalparkforstamt Eifel. Gast-
geber nationalpark Eifel, zertificierungskriterien. Lokaliseret d. 9. december 2008 på 

http://www.nationalpark-eifel.de/data/inhalt/Zertifizierungskriterien_Nationalpark-
Gastgeber_1217506869.pdf
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Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westphalen Nationalparkforstamt Eifel. 
Nationalpark-gastgeber. Lokaliseret d. 9. december 2008 på 

http://www.nationalpark-eifel.de/go/eifel/german/Nationalpark__mit__Gastgeber/
Nationalpark__mit__Gastgeber.html

Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald. Wir Nationalparkpartner. Lokaliseret d. 9. 
december 2008 på 

http://www.nationalpark-bayerischer-wald.de/besucherinfo/region/np_partner/in-
dex.htm

Nationalparkamt Müritz. Müritz-Nationalpark-Partner. Lokaliseret d. 9. december 
2008 på 

http://www.mueritz-nationalpark-partner.de/?id=3&lang=de

Nationalparkamt Müritz. Fragebogen zur Bewerbung als Müritz-Nationalpark-Partner. 
Lokaliseret d. 9. december 2008 på 

http://www.mueritz-nationalpark-partner.de/downloads/fragebogen.pdf

Nationalparkverwaltung Harz. Urlaub bei unseren Partnerbetrieben in der National-
parkregion Harz. Lokaliseret d. 9. december 2008 på 

http://www.nationalpark-harz.de/urlaub/unten-5-1.htm

Nationalpark Gesäuse GmbH. Das Projekt Nationalpark Gesäuse Partner. Lokaliseret d. 
9. december 2008 på 

http://www.nationalparkpartner.at/

Finland – Oulanka
Cottrell, S., van der Donk, M., Siikamäki, P. 2008. Report 1 of Socio-economic analysis 
of PAN Parks: Oulanka National Park. Finland. Lokaliseret d. 10. december 2008 på 

http://www.panparks.org/index.php?name=OE-DocManager&file=download&id=2
149&keret=N&showheader=N

Pan-parks. Pan-park homepage. Lokaliseret d. 10. december 2008 på 
http://www.panparks.org/

Pan-parks. Our partners. Lokaliseret den 10. december 2008 på 
http://www.panparks.org/Network/Partners 

Inddragelse af frivillige
England – New Forest
Forestry Commission. Progress. Lokaliseret d. 20. januar 2009 på 

http://www.forestry.gov.uk/forestry/infd-6aqeua

Forestry Commission. Volunteering in the New Forest. Lokaliseret d. 20. januar 2009 
på 

http://www.forestry.gov.uk/forestry/infd-6a5l9j
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New Forest National Park. News Release. Local organisations needed to give the New 
Forest a spring clean. 18. januar 2008. Lokaliseret d. 20. januar 2009 på 

http://www.newforestnpa.gov.uk/index/news/local_organisations_needed_to_give_
the_new_forest_a_spring_clean-2.htm

New Forest National Park. Welcome to the New Forest National Park. Lokaliseret d. 20. 
januar 2009 på 

http://www.newforestnpa.gov.uk/index.html

England – Peak District
Campaign to Protect Rural England (CPRE), Peak District & South Yorkshire. Friends 
of the Peak District. Lokaliseret d. 8. januar 2009 på 

http://www.friendsofthepeak.org.uk/index.htm

Holland og Danmark – BirdLife
Hughes, R. (2005). IBA Local Conservation Groups and Caretakers. Learning from 
Early Experience and Future Directions. Lokaliseret d. 26. januar 200p på 

http://www.birdlife.org/ibas/6_buildingsupport/6.2_IBA_LCGS.pdf

Dansk Ornitologisk Forening. Vær med til at passe på fuglene og deres vigtigste leveste-
der. Lokaliseret d. 26. januar 2009 på 

http://www.dof.dk/sider/index.php?option=com_content&task=view&id=218&Ite
mid=248

The Ramsar convention on wetlands. International Bird Area ”Caretakers”: news from 
the Netherlands (07/04/08) Lokaliseret d. 26. januar 2009 på 

http://www.ramsar.org/cepa/outreach_cepanews_e263.htm

Armenian Society for the protection of birds. Who are IBA caretakers. Lokaliseret d. 26. 
januar 2009 på 

http://www.aspbirds.org/caretakers.php

The Ramsar convention on wetlands. World Wetlands Day 2008 - The Netherlands. 
Lokaliseret d. 26. januar 2009 på 

http://www.ramsar.org/wwd/8/wwd2008_rpts_netherlands.htm

BirdLife International. BirdLife volunteers receive prestigious prize. Lokaliseret d. 26. 
januar 2009 på 

http://www.birdlife.org/news/news/2008/11/kenvo_award.html

Tyskland – Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer
Ferber, P & Iwen, G. (1999) Kindergeburtstage im Nationalpark (Nationalpark Bayri-
scher Wald). Lokaliseret d. 8.december 2008 på 

http://www.praktikum-fuer-die-umwelt.de/upload/mediapool/FerberIwenGe-
burtstage.pdf

Nationalen Naturlandschaften & Commertzbank. Praktikum für die Umwelt. Lokalise-
ret d. 8.december 2008 på 

http://www.praktikum-fuer-die-umwelt.de/index.php
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LKN Schleswig Holstein Nationalparkverwaltung. (2008). Nationalpark Wattenmeer 
Schleswig-Holstein. Lokaliseret d. 8.december 2008 på 

http://www.wattenmeer-nationalpark.de/main.htm

USA – Mount Rainier
National Park Service. Mount Rainier. Lokaliseret d. 22. januar på 

http://www.nps.gov/mora/index.htm

National Park Service. Mount Rainier. Volunteers at Mount Rainier. Lokaliseret d. 22. 
januar på 

http://www.nps.gov/mora/supportyourpark/volunteer.htm

National Park Service. Volunteer. Lokaliseret d. 22. januar på 
http://www.nps.gov/volunteer

Revision af planer
Canada – Banff 
Banff National Park of Canada. (2008) State of the park report. May 2008. Lokaliseret 
d. 22. januar 2009 på 

http://www.pc.gc.ca/pn-np/ab/banff/plan/Banff_SOPR_e.pdf

Banff National Park of Canada. Park management. Introduction. Lokaliseret d. 22. 
januar 2009 på 

http://www.pc.gc.ca/pn-np/ab/banff/docs/rap-rep/rap-rep3_e.asp

Banff National Park of Canada. Park management. Lokaliseret d. 22. januar 2009 på 
http://www.pc.gc.ca/pn-np/ab/banff/plan/index_e.asp#plan

Banff National Park of Canada. Audit of Key Financial Processes at the Banff National 
Park Field Unit. Lokaliseret d. 22. januar 2009 på 

http://www.pc.gc.ca/docs/pc/rpts/rve-par/banff/2_e.asp#2_7

Frankrig – Vanoise
Parc National de la Vanoise. Enquete de frequentation touristique - eté 2006. Lokalise-
ret d. 9.december 2008 på 

http://www.vanoise.com/fr/savoir/frequentation2006/1_contexte.pdf

Parc National de la Vanoise. Programme d’amenagement 2003 – 2009. Lokaliseret d. 
9.december 2008 på 

http://www.vanoise.com/fr/savoir/PNV_PA_2003_2009.pdf

Parc National de la Vanoise. Le site officiel du Parc national de la Vanoise. Lokaliseret d. 
9.december 2008 på 

http://www.vanoise.com/index.htm
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Sverige – Kristianstads Vattenrike
Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike. Biosfärområde Kristianstads Vattenrike Hand-
lingsprogram 2007-2009. Lokaliseret d. 19. januar 2009 på 

http://www.vattenriket.kristianstad.se/fokus/pdf/2007_05_handlingsprogram.pdf

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike, Kristianstadskommun. Biosfärområde Kristian-
stads Vattenrike. Lokaliseret d. 19. januar 2009 på 

http://www.vattenriket.kristianstad.se/index.shtml

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike, Kristianstadskommun. Projekt i Vattenriket. 
Lokaliseret d. 19. januar 2009 på 

http://www.vattenriket.kristianstad.se/projekt/Nordanvagen.htm

USA – Yellowstone
National Park Service 2007. The future of Americas National Parks. Lokaliseret d. 7. 
januar 2009 på 

http://www.nps.gov/2016/assets/files/2016presidentsreport.pdf

National Park Cervice. Centennial Vision. Lokaliseret d. 7. januar 2009 på 
http://www.nps.gov/2016/

National Park Cervice. Centennial initiative. News release. 24. april 2008. Lokaliseret d. 
7. januar 2009 på 

http://www.nps.gov/2016/assets/files/News%20Release%20Centennial%2004-
24-08.pdf

Cameroun – Boumba Bek
Gesellschaft	für	Technische	Zusammenarbeit	(GTZ)	GmbH.	Partner	for	the	Future.	
Worldwide. Lokaliseret d. 23. december 2008 på 

http://www.gtz.de/en/unternehmen/1698.htm

WWF. 2007. Tracking progress in managing protected areas around the world. Lokalise-
ret d. 23. december 2008 på 

http://assets.panda.org/downloads/mett_report__june_2007_final.pdf

WWF. 2007. Management Effectiveness Tracking Tool. Lokaliseret d. 23. december 
2008 på 

http://assets.panda.org/downloads/mett2_final_version_july_2007.pdf

WWF. Protection: Management Effectiveness Tracking tool. Lokaliseret d. 23. decem-
ber 2008 på 

http://www.panda.org/about_wwf/what_we_do/forests/our_solutions/protection/
tools/tracking_tool/
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Medfinansiering
Canada – Prince Albert og Trans Canada Trail
The Trans Canada Trail. Welcome to the Trans Canada Trail. Lokaliseret d. 5. januar 
2009 på 

http://www.tctrail.ca/legacy.php

Roerhorst, I. 2000. Potential financial instruments for PAN Parks - Examples and idea. 
Lokaliseret d. 6. januar 2009 på 

http://www.panparks.org/Projects/Research/Downloadablestudies/S2.

Parks Canada. Providing Quality Visitor services. Lokaliseret d. 6. januar 2009 på 
http://www.pc.gc.ca/agen/tarifs-fees/index_e.asp

Parks Canada. Donate a Memorial Bench. Lokaliseret d. 6. januar 2009 på 
http://www.waskesiu.org/wfi/forms/Memorial_Bench_Poster.pdf

USA – Indian River Lagoon
US Environmental Protection Agency. National Estuary Program. Sustainable Finan-
cing Examples from the National Estuary Program (NEP) Lokaliseret d. 20. januar 
2009 på 

http://www.epa.gov/nep/fundexamples.htm

US Environmental Protection Agency. Watershed funding. Lokaliseret d. 20. januar 
2009 på 

http://www.epa.gov/owow/funding.html

St. Johns River Water Management District. Indian River Lagoon Initiative. 2009-
2010. Lokaliseret d. 20. januar 2009 på 

http://www.sjrwmd.com/fundinginitiatives/IRL_Initiative.pdf

Indian River Lagoon Program. 2009 Indian River Lagoon Photo Contest . Lokaliseret 
d. 20. januar 2009 på 

http://www.sjrwmd.com/indianriverlagoon/pdfs/2009_Calendar_Contest.pdf

Sydafrika – KwaZuluNatal
Financing Protected Areas Task Force of the World Commission on Protected Areas 
(WCPA) of IUCN, in collaboration with the Economics Unit of IUCN (2000). Fi-
nancing Protected Areas. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. viii + 58pp. 
Lokaliseret d. 9. januar 2009 på 

http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/PAG-005.pdf

SA	tours	and	safari.	KwaZulu-Natal	Parks	and	surrounding	regions.	Lokaliseret	d.	9.	
januar på 

http://www.kznparks.com/default.htm

New Zealand – Sponsorater
NZ	National	Parks	and	Conservation	Foundation.	NZ	National	Parks	and	Conserva-
tion Foundation. Lokaliseret d. 5. januar 2009 på 

http://www.nationalparks.org.nz/npcf/index.cfm
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