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Baggrund
Regeringen indgik i juni 2020 en aftale med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og
Alternativet om at igangsætte forberedelsen af to naturnationalparker i Gribskov og.
Formålet er at styrke biodiversiteten i områderne ved at skabe forudsætninger for en vildere
natur. Der skal etableres hegn og udsættes store græssende dyr. Da det er de første
naturnationalparker i Danmark, er der dels behov for at få mere viden om virkemidler og
praktik, og dels er der stor offentlig interesse for at følge og påvirke både resultat og proces.
Dette gælder både for en række interesseorganisationer, biodiversitetsforskere og de lokale
brugere af områderne.
For at sikre, at naturnationalparkerne etableres på det bedste tilgængelige videnskabelige
grundlag og samtidigt sikre, at interessenterne bliver inddraget med mulighed for at bidrage
med ideer til lokale løsninger, vil ministeriet løbende søge rådgivning både hos eksperter og
brugere.
Til styring af processen og arbejdet med etablering af naturnationalparkerne etableres en
projektorganisation, som vist på organisationsdiagrammet.
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Organisationsdiagram for arbejdet med etablering af Naturnationalpark
Gribskov og Naturnationalpark Fussingø
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Aftalekreds er Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet.
MFVM styregruppe til overordnet styring af projekterne og behandling af myndighedsspørgsmål.
Videnskabelig arbejdsgruppe: Professor Jens-Christian Svenning, seniorforsker Rasmus Ejrnæs,
professor Carsten Rahbek, lektor Hans Henrik Bruun, seniorrådgiver Rita Merete Buttenschøn,
professor Henrik Vejre, formand for Det Dyreetiske Råd Bengt Holst og lektor Stine Krøijer.
National arbejdsgruppe for interessenter Det Grønne Kontaktudvalg, Danmarks
Naturfredningsforening, WWF Verdensnaturfonden, Friluftsrådet, Danmarks Idrætsforbund, Danske
Gymnastik og Idrætsforeninger, Danmarks Jægerforbund, Spejderne, Dansk Ride Forbund, Danmarks
Cykle Union, Dansk Ornitologisk Forening, Dyrenes Beskyttelse, Dansk Kyst- og Naturturisme,
Landbrug & Fødevarer, Verdens Skove, De Unge Biodiversitetsambassadører, Danmarks
Nationalparker og Dansk Skovforening.
Lokale Projektgrupper (Fussingø og Gribskov) hvor borgerne bliver involveret via de lokale
brugergrupper og med deltagelse af kommunen og nationalparkbestyrelsen (Gribskov). Den lokale
projektgruppe nedsættes af NST, og arbejdet ledes af NST’s lokale enhed.
Projektforankringen sker i Naturstyrelsens hovedkontor (NST HK).
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