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Den Nationale Følgegruppe vedr. natio-
nalparker fremlægger med denne rap-
port resultatet af sit arbejde og sine an-
befalinger til miljøministeren vedr. etab-
lering af nationalparker i Danmark.

Rapporten vil danne baggrund for re-
geringens videre arbejde med at frem-
sætte lovforslag om etablering og for-
valtning af nationalparker.

Regeringens initiativ i august 2002 om
igangsættelse af 2-3 pilotprojekter for
nationalparker var baseret på rapporten
fra Wilhjelmudvalget (august 2001).
Wilhjelmudvalget fremkom med en ræk-
ke anbefalinger til, hvordan Danmark
kunne følge op på Konventionen om
biologisk mangfoldighed (Rio-konferen-
cen 1992). Blandt udvalgets anbefalin-
ger, der skulle udgøre grundlaget for en
national handlingsplan for biologisk
mangfoldighed og naturbeskyttelse, ind-
gik et forslag om etablering af 6 natio-
nale naturområder.

Der blev i februar 2003 indgået en
aftale mellem Friluftsrådet og Miljø-
ministeriet om gennemførelse og finan-
siering af en række pilotprojekter samt
nedsættelse af en bredt sammensat
national følgegruppe. Antallet af pilot-
projekter blev mere end fordoblet på
grund af tilsagnet om et stort økono-
misk bidrag fra Friluftsrådet.

I perioden april 2003 – februar 2004
igangsattes 7 pilotprojekter (Kongernes
Nordsjælland, Lille Vildmose, Læsø, Mols
Bjerge, Møn, Thy og Vadehavet), der

Forord

blev baseret på en høj grad af borger-
inddragelse. Pilotprojekterne afgav rap-
port i løbet af sidste halvår 2005.

Den Nationale Følgegruppe blev ned-
sat i februar 2004. Den har haft en bred
sammensætning med repræsentanter
for relevante organisationer og ministe-
rier samt styregruppeformændene for de
7 pilotprojekter, og med tidligere for-
mand for Friluftsrådet Bent Agerskov
som formand og tidligere industrimini-
ster Nils Wilhjelm som næstformand.

Det har været en central opgave for
følgegruppen at følge, drøfte og støtte
arbejdet med pilotprojekterne, at eva-
luere pilotprojekternes rapporter samt at
give anbefalinger til ministeren med
hensyn til procedure og kriterier for ud-
pegning, udvælgelse og etablering af
nationalparker samt lovgivnings- og
forvaltningsmæssige rammer for
nationalparker.

Pilotprojekternes rapporter har sam-
men med de af følgegruppen gennem-
førte undersøgelser, besigtigelser,
workshops og konferencer m.m. dan-
net grundlag for følgegruppens arbejde.
Skov- og Naturstyrelsen har fungeret
som sekretariat for følgegruppen.

Det bemærkes, at følgegruppen – på
grund af forsinkelse af arbejdet med
beregningerne – ikke har haft mulighed
for at tage stilling til de samfundsøko-
nomiske konsekvensberegninger for de
7 pilotprojekter.

F O R O R D
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Den Nationale Følgegruppe skal pege på 4 vigtige forudsætninger, som har ligget
til grund for følgegruppens rapport og anbefalinger:

• Etablering af nationalparker forudsætter – ligesom det er tilfældet i udlandet –
at der sikres tilstrækkelig statslig finansiering til nationalparkernes drift og udvik-
ling. Dette bør ikke ske på bekostning af varetagelsen af naturinteresserne i
andre dele af landet.

• Udvikling af nationalparker sker over en lang årrække og er baseret på et ho-
vedprincip om frivillighed. Såfremt der undtagelsesvis gennemføres tvangsmæs-
sige restriktioner, sker det mod fuld kompensation.

• En nationalpark oprettes ved en bekendtgørelse og et landsplandirektiv.
Der vil gælde samme regler indenfor nationalparker som udenfor med hensyn
til administration af miljømålsloven (Natura 2000 og Vandrammedirektiv) og
miljøregulering af jordbruget i generel forstand.

• Der kan besluttes foranstaltninger for at indføre et højere beskyttelsesniveau af
hensyn til natur- og kulturmiljøer i nationalparker. Medfører dette restriktioner
i jordbrugets drift og udviklingsmuligheder – som ikke gælder udenfor national-
parken – vil der, som forudsat i kommissoriet for følgegruppen, ske fuld kom-
pensation, jf. princippet i § 26a i miljøbeskyttelsesloven1.

• Etablering af nationalparker forudsætter bred lokal opbakning.

Præambel

Fodnote 1

Miljøbeskyttelseslovens § 26a finder anvendelse ved sikring af vandindvindingsinteresser. Når der er vedtaget en
indsatsplan for et område, kan amtsrådet i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 26 a, hvis der ikke kan opnås en
aftale herom på rimelige vilkår, mod fuld erstatning pålægge ejeren af en ejendom i området de nødvendige
rådighedsindskrænkninger i den aktuelle drift. Sådanne beslutninger i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 26a
vil kun i visse tilfælde have karakter af ekspropriation i grundlovens forstand. Det er imidlertid besluttet ud fra
en billighedsbetragtning, at indgrebene altid skal udløse erstatning, når de forårsager et tab.

P R Æ A M B E L
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Baggrund for nationalparker
i Danmark
Det har flere gange været drøftet, om
vi skal have nationalparker i Danmark.
Senest anbefalede Wilhjelmudvalget i
2001 at etablere nationale naturområ-
der, der kunne styrke naturkvaliteten og
sikre kontinuitet i naturbeskyttelsen, især
i forbindelse med etablering af større
sammenhængende naturområder. I
2002 tog regeringen initiativ til at igang-

og afsatte 20 mill. kr. til formålet. Kort
tid efter valgte Friluftsrådet at støtte op
om initiativet og fordoblede den øko-
nomiske indsats, så flere projekter kun-
ne igangsættes.

Der blev udpeget 7 pilotprojekt-
områder – Lille Vildmose, Mols Bjerge,
Møn, Thy, Kongernes Nordsjælland,
Vadehavet og Læsø. Pilotprojekterne
blev igangsat med få retningslinjer og
uden en forud beskrevet model for en
dansk nationalpark, og arbejdet blev
gennemført med stor lokal forankring.
Alle pilotprojekter har udarbejdet et
meget omfattende og værdifuldt mate-
riale. Et bredt udsnit af organisationer
og mange hundrede borgere har delta-
get i arbejdet i styregrupper og arbejds-
grupper.

Sammenfatning og anbefalinger

Følgegruppens møder, undersøgel-
ser og andre aktiviteter
Der blev efter aftale mellem Miljømini-
steriet og Friluftsrådet nedsat en natio-
nal følgegruppe, der fik til opgave at
følge pilotprojekterne og rådgive mini-
steren, og som skulle evaluere projekt-
erne og komme med anbefalinger til
ministeren om etablering af national-
parker.

Den Nationale Følgegruppe har holdt
12 møder og undervejs besøgt de 7 om-
råder, og den har fulgt og understøttet
en erfaringsudveksling mellem pilotpro-

erfaringer om naturen samt friluftsliv og
turisme og tre konferencer om henholds-
vis internationale erfaringer med natio-
nalparker, pilotprojekternes slutrapporter

Undervejs har følgegruppen igangsat
og helt eller delvis finansieret 5 under-
søgelser og udredninger. En håndbog om
græsning og høslet i naturplejen, to ud-
redninger over internationale erfaringer
med nationalparker, en værdisætnings-
undersøgelse, hvis formål har været at
se på de samfundsmæssige gevinster
ved at etablere nationalparker samt en
gennemgang af pilotprojekternes rap-
porter. Følgegruppen har endvidere støt-
tet en studietur til England for landmænd
i pilotprojekterne for at se på sameksi-
stensen af produktionslandbrug og
nationalparker i praksis.

S A M M E N F A T N I N G   O G   A N B E F A L I N G E R
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Følgegruppens evaluering af
pilotprojekterne
Som grundlag for følgegruppens evalu-
ering af pilotprojekterne er der udarbej-
det en konsulentrapport om gennem-
gang af pilotprojekternes rapporter.

Konsulentrapporten indeholder dels
en gennemgang af de enkelte pilot-
projektrapporter, dels en række tværgå-
ende beskrivelser og oversigter over be-
handlingen af vigtige emner, f.eks. na-
turværdier og friluftsliv, forvaltnings-
modeller, borgerinddragelse m.v.

Følgegruppens evaluering er optaget
som bilag til rapporten. Den indeholder
et skema for hvert område, hvor man
vurderer afgrænsning, eksisterende na-
turværdier samt forslag til styrkelse af
naturværdierne, friluftslivet og de kul-
turhistoriske værdier. Grundet forsinkel-
ser i udarbejdelsen af værdisætningsana-
lyserne, har følgegruppen ikke haft
mulighed for at gennemgå de udarbej-
dede økonomiske analyser. Sammenfat-
ningen af resultaterne, som er bragt som
bilag, har således ikke været drøftet i
eller godkendt af følgegruppen.

Lov om nationalparker
Regeringen har besluttet, at der skal
fremsættes et lovforslag om etablering
af nationalparker.

Følgegruppen anbefaler, at der gen-
nemføres en rammelov, der indeholder
kravene til etableringsprocedure og til
de retlige og planlægningsmæssige ram-
mer for nationalparkerne. Endvidere vil
loven skulle opstille formålene med at
etablere nationalparker og de kriterier
som et område skal opfylde for at det
kan blive udpeget som nationalpark.

Det anbefales endvidere, at loven in-
deholder bestemmelser, der fastlægger
den kommende model for forvaltning
af nationalparker, og hvilke kompeten-
cer nationalparkmyndigheden vil få til-
lagt.

De retlige og planlægningsmæssige
rammer vil blive fastlagt af ministeren
for hver enkelt nationalpark med hjem-
mel i loven, herunder i særlige bemyn-
digelsesbestemmelser i loven.

Formålet med nationalparker
Følgegruppen har drøftet formålet med
at etablere nationalparker i Danmark.
Den peger på, at nationalparker skal
sikre større sammenhængende natur-
områder og landskaber af national og
international betydning. I de udpegede
nationalparker skal områdernes natur-
kvalitet afgørende styrkes, ligesom det
er vigtigt at områdernes landskabelige,
geologiske og kulturhistoriske værdier
og mangfoldigheden i kulturlandskabet
bevares og synliggøres.

Følgegruppen lægger vægt på, at
nationalparkerne skal fremme befolk-
ningens muligheder for at bruge og op-
leve naturen og landskabet. Det under-
streges, at nationalparkerne skal under-
støtte og styrke forskning, undervisning
og formidling i områdets værdier.

Følgegruppen fremhæver, at det må
være et formål med nationalparkerne,
at der som led i forvaltningen og udvik-
lingen sker en inddragelse af befolkning-
en, der sikrer en lokal forankring, og
som er med til at styrke bevidstheden
om nationalparkens værdier. Endvidere
vil følgegruppen understrege, at natio-
nalparkerne kan være med til at under-

548947_indhold.pmd 04-05-2006, 08:579
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støtte en udvikling til gavn for lokalsam-
fundet, herunder erhvervslivet, under
respekt af beskyttelsesinteresserne.

Udpegningskriterier for
nationalparker
Følgegruppen har drøftet de udpeg-
ningskriterier, som et område skal op-
fylde, hvis det skal komme i betragt-
ning og udpeges som nationalpark.

Følgegruppens overordnede kriterium
for udpegning af et område til national-
park er, at området har national og/el-
ler international betydning på grund af
dets enestående naturmæssige og land-
skabelige værdier.

I den forbindelse understreges det, at
området skal rumme betydelige area-
ler med biodiversitet, naturtyper, økolo-
giske sammenhænge og forsknings-
mæssige værdier. Samtidig skal områ-
det have et betydeligt potentiale for at
kunne etablere større sammenhæng-
ende naturområder og for at styrke na-
turområdernes naturkvalitet, kontinuitet
og skabe muligheder for fri dynamik.
Følgegruppen lægger endvidere vægt
på at området, sammen med andre
danske nationalparker, bidrager til at
dække de vigtigste danske naturtyper.

Følgegruppen forudsætter, at områ-
det kan give befolkningen og besøgende
bedre muligheder for at færdes i og op-

leve værdifulde landskaber og natur, li-
gesom at en udpegning som national-
park skal bidrage til at styrke og synlig-
gøre væsentlige kulturhistoriske værdier.
Endelig lægges der vægt på, at en ud-
pegning som nationalpark er et veleg-
net redskab til en koordineret, langsig-
tet udvikling af områdets naturmæssige,
landskabelige, geologiske, kulturhisto-
riske og friluftsmæssige værdier i sam-
spil med lokalbefolkningen og erhverv.
Når et område udvælges som kandidat
til at være nationalpark, anbefaler følge-
gruppen, at området opfylder flest mu-
lige formål og udpegningskriterier i en
kommende nationalparklov.

Procedure for udvælgelse,
udpegning og etablering af
nationalparker
Følgegruppen har drøftet den procedure,
der bør gennemføres i forbindelse med
udvælgelse, udpegning og etablering af
nationalparker.

Det er for følgegruppen afgørende,
at det første skridt i forbindelse med af-
søgningen af mulighederne for, at et
område kan komme på tale som natio-
nalpark er, at der gennemgås en læn-
gere fase med undersøgelser og plan-
lægningsovervejelser samt en inddra-
gelse af lokalbefolkningen, der sikrer en
åben debat og lokal forankring.

S A M M E N F A T N I N G    O G   A N B E F A L I N G E R
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Følgegruppen foreslår, at den formali-
serede procedure for etablering af
nationalparker herefter består af føl-
gende faser:

1. Miljøministeren udvælger et
område

2. Miljøministeren udarbejder et for-
slag til landsplandirektiv og et for-
slag til bekendtgørelse, der bla. in-
deholder forslag til præcis område-
afgrænsning og det formål og de
rammer, der skal gælde for områ-
dets planlægning.

3. De to forslag udsendes til offentlig
debat med en debatfase på mindst
4 måneder ledsaget af information
om parkens nærmere hovedindhold
og forvaltning, der bygger på ho-
vedprincippet om frivillighed, fuld
kompensation for eventuelle
tvangsmæssige restriktioner, samt at
etablering af nationalparken forud-
sætter bred lokal opbakning m.v..
Som led i debatfasen inddrages
lokalbefolkning og hovedinteres-
senter, ligesom der gennemføres en
skriftlig orientering af de berørte
lodsejere.

4. På baggrund af debatfasen udarbej-
der og udsteder miljøministeren be-
kendtgørelse og landsplandirektiv
for nationalparken.

Dansk model for nationalparker
Følgegruppen har som led i sine drøftel-
ser af en forvaltningsmodel for national-
parker lagt vægt på pilotprojekternes
rapporter og inddraget internationale
erfaringer med administrative modeller.
Følgegruppen bygger sin anbefaling på,
at nationalparker på den ene side er et
nationalt anliggende, hvor naturen af-
gørende skal styrkes og beskyttes, og
på den anden side at nationalparkerne
skal have bred lokal forankring, og der
skal være stor lokal indflydelse på for-
valtningen.

Der har været bred enighed om at
anbefale en model for de danske na-
tionalparker, som består af en natio-
nalparkbestyrelse, et lokalt nationalpark-
råd og et sekretariat. Hertil kommer et
nationalt nationalparkråd.

Det foreslås, at nationalparkbesty-
relsen får et ulige antal medlemmer
mellem 7-13, der sammensættes af re-
præsentanter fra stat, kommune(r), ud-
valgte interesseorganisationer samt to
repræsentanter fra det lokale national-
parkråd. Formanden for bestyrelsen ud-
peges af ministeren.

Bestyrelsen får til opgave at udarbejde
en forvaltningsplan for nationalparken
og træffe beslutninger om den daglige
drift og nationalparkens udvikling.

Forvaltningsplanen for nationalparken
omfatter mål og visioner for national-
parkens udvikling, prioriteringen af de
forskellige områder inden for parken
samt handlingsplaner til fremme af for-
målet med nationalparken.

Alle planlægningsspørgsmål, der
vedrører byudvikling, anlæg af nye veje,
udlægning af områder til feriebebyg-
gelse m.v. afgøres gennem kommune-
planlægningen inden for rammerne af
landsplandirektivet for nationalparken.
Der vil være berøringsflader mellem den
kommunale planlægning og forvalt-
ningsplanen. Hvis der er konflikt vil den

S A M M E N F A T N I N G   O G   A N B E F A L I N G E R
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kommunale planlægning være afgø-
rende, men forvaltningsplanen kan sam-
tidig indeholde input til den kommunale
planlægning. Både kommuneplanen og
forvaltningsplanen skal respektere plan-
lægningen efter miljømålsloven.

Bestyrelsen overtager ikke kompeten-
cer fra andre myndigheder, men har
mulighed for at gøre indsigelse efter
planloven overfor den kommunale plan-
lægning og anke visse kommunale og
statslige afgørelser. Bestyrelsen får så-
ledes ikke beføjelse til at træffe beslut-
ning om restriktioner over private lods-
ejere.

Et lokalt nationalparkråd har til for-
mål at sikre en bred lokal indflydelse
på parkens drift og udvikling, og rådet
er rådgivende i forhold til bestyrelsen.
Det sammensættes af repræsentanter
fra organisationer, personer med faglig
ekspertise samt uorganiserede borgere
med interesser i nationalparken.

Følgegruppen foreslår endvidere, at
der nedsættes et nationalt nationalpark-
råd, der drøfter fællesspørgsmål for
nationalparkerne og rådgiver ministeren.
Sammensætning af rådet kan være re-
præsentanter fra ministerier, Kommuner-
nes Landsforening, relevante organisa-
tioner, særligt udpegede fagfolk og 1-2
repræsentanter fra nationalparkbestyrel-
serne.

Nationalparkernes daglige drift og be-
tjening af bestyrelsen forestås af et se-
kretariat. Hvor staten ejer 50% eller

mere af arealet placeres sekretariatet
organisatorisk i tilknytning til Skov- og
Naturstyrelsens lokale statsskovdistrikt.
Hvor staten ejer mindre end 50%, be-
slutter bestyrelsen, hvordan sekretaria-
tet etableres. Arealer i nationalparker,
der erhverves for statslige midler, får
statsligt ejerskab.

Forvaltningsplanen skal udarbejdes
under inddragelse af den lokale befolk-
ning. Planen skal ikke godkendes af mi-
nisteren, men det foreslås, at den skal
kunne påklages til Naturklagenævnet.
Det nationale nationalparkråd får lejlig-
hed til at udtale sig om planen.

Bestyrelsesmedlemmernes ansvar og
bestyrelsens retlige status i forbindelse
med dispositionsretten over statslige
bevillinger, tilskud, fondsmidler o. lign.
skal afklares i forbindelse med det ef-
terfølgende lovarbejde.
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Betalingsordninger og kompensa-
tioner i nationalparker
Følgegruppen har som led i sit arbejde
nedsat en arbejdsgruppe, der har un-
dersøgt og drøftet eksisterende og mu-
lige fremtidige betalingsordninger, som
kan bidrage til udvikling og drift af
nationalparker.

På baggrund af rapporten fra arbejds-
gruppen kan følgegruppen anbefale, at
der sikres en administrativ basisbevilling
til drift og anlæg for hver nationalpark
og samtidig sikres langsigtede virkemid-
ler og permanente ordninger i national-

parkerne til yderligere gennemførelse af
projekter og til betaling for de frivillige
aftaler, der indgås. Det anbefales, at

lige naturforvaltningsmidler mv. og at

sidestilles bevillingsmæssigt med områ-
der, der er udpeget til Natura 2000 og
VMP III. Følgegruppen understreger, at
der er behov for at forøge bevillingen
og hermed den statslige medfinansiering
til landdistriktsprogrammet.
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Følgegruppen foreslår, at der konkret

nes etablering, udvikling og drift, her-
under:
• At der etableres ordninger, der kan

sikre naturens dynamik for våde og
tørre elementer, sammenhængende
naturområder, øget biodiversitet, af-
græsning og naturpleje – herunder
også §3 områder.

• At der etableres ordninger til at sikre
og bevare landskaber, kulturmiljøer
og geologiske interesser.

• At der etableres ordninger, der kan
sikre sammenhængende stinet, for-
midling og vejledning samt ordning-
er indenfor rådgivning og iværk-
sætterordninger, der kan stimulere
friluftsliv og turisme.

• At der etableres ordninger, der kan
understøtte partnerskab og samar-
bejde i nationalparkerne.

• At der udvikles tillidsskabende for-
anstaltninger til at opbygge samar-
bejdet mellem lodsejere og myndig-
heder.

• At der etableres ordninger, som
rummer bedre mulighed for omstil-
ling og tilpasning af landbrugsbe-
driften i forhold til de enkelte lods-
ejeres ønsker og behov inden for
nationalparkernes formål.

• At der udvikles en særlig MVJ-ord-
ning for nationalparker, hvori der
gives nye muligheder og større

type ordning kan findes i England.

Med hensyn til instrumenter og redska-
ber til etablering og udvikling af national-
parker anbefaler følgegruppen, at der
etableres en jordfond til jordfordeling.
Det kan overvejes nærmere, om det skal
ske ved en statslig jordfond eller ved
anvendelse af den tidligere model for
oprettelse af regionale jordfonde. Følge-
gruppen kan endvidere anbefale, at
statslige arealerhvervelser (alternativt
ekspropriation) og fredning benyttes i
nationalparkernes udvikling og drift,
især i tilknytning til kerneområder og
etablering af publikumsarealer.

I følgegruppens anbefaling til en
forvaltningsmodel indgår, at de af natio-
nalparkerne udarbejdede forvaltnings-
planer anvendes som prioriteringsgrund-
lag for de etablerede betalingsordninger,
og det kan overvejes, om der for natio-
nalparkerne skal indføres en særlig bo-
nus og øget incitament for nogle ord-
ninger, f. eks. hvor flere landmænd og/
eller skovejere går sammen om et ini-
tiativ. I forbindelse med planer fremhæ-
ver følgegruppen endvidere, at der bør
udvikles et koncept for naturplaner, hvor
større områder kobles sammen, og hvor
det indgår, at der sker en realisering ef-
terfølgende, der er koblet til betalings-
ordninger.
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Tanken om nationalparker i Danmark
har været introduceret flere gange. Før-
ste gang i forbindelse med rejsningen
af en større fredningssag omkring Ty-
strup-Bavelse søerne, hvor Ministeriet for
Kulturelle Anliggender i 1962 i rejsnings-
skrivelsen nævner, at fredningen kan
have til formål at etablere en naturpark
for området.

I Naturfredningskommissionens be-
tænkning fra 1967 blev det anbefalet,
at der blev oprettet naturparker i Dan-
mark. Man forestillede sig 25-30 større
egnskarakteristiske landskaber, som
kombinerede en koncentration af be-
skyttelsesinteresser og muligheden for
at styrke befolkningens adgang til na-
turen. I de efterfølgende år blev forskel-
lige områder på privat foranledning be-
nævnt naturparker, men hos de centrale
naturfredningsmyndigheder var der ikke
interesse for at gå videre med ideen,
dels fordi Danmark var så intensivt ud-
nyttet, dels fordi der var ønske om at
sikre en generel beskyttelse af det åbne
land, der kunne blive svækket, hvis der
blev udpeget naturparker. Et sidste af-
gørende forhold var de begrænsede res-
sourcer.

I 1986 blev emnet igen taget op på
baggrund af et forslag til folketingsbe-
slutning om etablering af danske natur-
parker. I den forbindelse blev der igang-
sat et naturparkpilotprojekt for Det Midt-
jyske Søhøjland. Pilotprojektgruppens
rapport fik betydelig opbakning på lo-

Baggrunden for etablering af
nationalparker i Danmark

kalt niveau, men opbakningen mang-
lede hos de regionale og centrale myn-
digheder, og tanken om naturparker
blev atter opgivet.

I 1999 anbefalede OECD i sin evalu-
ering af Danmarks indsats på miljøom-
rådet, at der blev undersøgt mulighe-
der for at etablere nationalparker samt
at Danmark skulle ”…fortsætte gen-
nemførelsen af den nationale strategi
for biodiversitet og udarbejde en natio-
nal handlingsplan for naturbeskyttelse,
der indeholder kvantitative målsætnin-
ger og tidsfrister”.

Som følge af ikke mindst OECD’s vur-
dering af og anbefalinger til Danmarks
naturbeskyttelsespolitik blev Wilhjelm-
udvalget nedsat i 2000. Udvalget skulle
udarbejde grundlaget for en national
handlingsplan for biologisk mangfoldig-
hed og naturbeskyttelse. I udvalgets rap-
port (2001) blev det, blandt en række
tiltag, anbefalet at etablere nationale
naturområder i Danmark med den be-
grundelse, at der var behov for at sikre
kontinuitet i naturbeskyttelsen og for at
etablere større, sammenhængende na-
turområder, der kunne skabe sammen-
hæng mellem naturtyperne og styrke
naturkvaliteten. Endvidere blev områ-
dernes betydning for friluftslivet frem-
hævet.

I Wilhjelmudvalgets rapport blev der
peget på nationale naturområder for
hede og klitlandskabet i Thy, Lille Vild-
mose, Mols Bjerge med Stubbe Sø og
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Helgenæs, Det Sydfynske Øhav, Grib
Skov og Esrum Sø samt Høje Møn. Ud-
valget har som begrundelse for valget
af områderne anført, at centrale dele
af områderne er ejet eller administreret
af staten, at områderne repræsenterer
en rig variation af nationale og interna-
tionale naturbeskyttelsesinteresser, og at
de har stor betydning for friluftslivet.

Wilhjelmudvalget anbefalede, at sta-
ten traf beslutning om, at de nationale
naturområder blev udpeget som led i
regionplanrevision 2005, og at områ-
derne derefter blev udviklet gradvis ved
brug af MVJ-ordninger, gennem natur-
genopretning og eventuelle magelæg,
fredning og statslige erhvervelser. Det
blev endvidere anbefalet, at der til for-
beredelse af den statslige beslutning
blev nedsat et nationalt udvalg under
Skov- og Naturstyrelsen med repræsen-
tanter fra de berørte interesseorganisa-
tioner og myndigheder, der fik til op-
gave at udarbejde de overordnede prin-
cipper for de nationale naturområder,
herunder for deres planlægning, forvalt-
ning og udvikling.

I Wilhjelmudvalgets rapport blev om-
råderne betegnet som „nationale natur-
områder“, mens de i dag kaldes ”natio-
nalparker” inspireret af den almindelige
internationalt brugte benævnelse. Be-
grundelsen for ændringen af benævnel-
sen var især ønsket om at understrege
et bredere formål, nemlig ikke blot at
styrke naturværdierne og friluftslivet,
men også de kulturhistoriske værdier.

Udpegning af pilotprojekter
for nationalparker
I regeringens udspil om naturens frem-
tid i Danmark (august 2002) var et af
initiativerne igangsættelse af pilot-
projekter for nationalparker. Ideen var,
at naturen skal have bedre plads til at
udvikle sig inden for større sammen-
hængende områder, som vil kunne
skabe bedre sammenhæng og dynamik
i naturen. Endvidere skulle befolkningen
have mulighed for at opleve og have
adgang til en mere storslået natur i dele
af landet, hvor der er natur af særlig

betydning – nationalt og internationalt.
Med en bevilling på 20 millioner kr. var
der planer om at søsætte to til tre pilot-
projekter, der kunne indsamle erfarin-
ger og videreudvikle idéer.

Miljøministeren valgte at følge en frem-
gangsmåde, der var baseret på lokal
ophæng og lokal forankring. Miljømini-
steren igangsatte processen ved at rette
henvendelse til de borgmestre og amts-
borgmestre, der var berørt af de 6 om-
råder, der var peget på i Wilhjelmud-
valgets rapport. Processen startede så-
ledes med en afsøgningsfase overfor de
lokale og regionale myndigheder og
statsskovdistrikterne, som indsendte et
forslag til et pilotprojekt. Af de første 6
områder blev der igangsat pilotprojekter
for følgende 5 områder:

• Lille Vildmose-området
(udpeget den 8. april 2003)

• Mols Bjerge
(udpeget den 8. april 2003)

• Møn
(udpeget den 8. april 2003)

• Hede og klitlandskaber i Thy
(udpeget den 22. august 2003)
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• Gribskov og Esrum Sø
(udpeget den 21. november 2003)

Det sydfynske Øhav blev opgivet, fordi
Fyns Amt og flere kommuner var mod-
standere af projektet.

Oprindelig var Helgenæs med i for-
slaget om Mols Bjerge, men der var kraf-
tig modstand blandt beboerne, og mil-
jøministeren valgte at igangsætte pro-
jektet uden Helgenæs, dog med den
mulighed, at Helgenæs, hvis der er in-
teresse herfor, senere ville kunne indgå
i pilotprojektet.

Aftalen med Friluftsrådet
Friluftsrådet hilste regeringens initiativ
velkomment og kom i januar 2003 med
et forslag til 16 mulige nationalparker,
der pegede på natur, kulturmiljø, frilufts-
liv, produktionsforhold og bydannelse
som vigtige elementer i en fremtidig
nationalparkmodel.

Kort tid efter – den 17. februar 2003
– indgik Friluftsrådet og Miljøministeriet
en aftale (bilag 1), hvor Friluftsrådet af-
satte 20 millioner kr. og dermed fordob-
lede beløbet til pilotprojekter for at øge
antallet af projekter, der kunne iværk-
sættes. Friluftsrådet fandt det afgøren-
de, at det kommende beslutningsgrund-
lag for nationalparker i Danmark blev
så bredt og nuanceret som muligt.

Aftalen lagde bl.a. vægt på, at der i
forbindelse med arbejdet blev nedsat en
bredt sammensat national følgegruppe
til at følge og støtte arbejdet i styregrup-
perne og rådgive ministeren.

Det blev aftalt mellem Friluftsrådet og
Miljøministeriet, at der yderligere blev
taget initiativ til at igangsætte for-
undersøgelser til pilotprojekter for Skjern
Å og Roskilde Fjord. Disse to pilot-
projekter blev ikke igangsat, fordi mil-
jøministeren vurderede, at der ikke var
tilstrækkelig lokal opbakning. Til gen-
gæld blev der igangsat pilotprojekter for
Vadehavet og Læsø på baggrund af
henvendelser fra henholdsvis Sønderjyl-
lands og Ribe Amtsråd og Læsø Kom-
munalbestyrelse. De to pilotprojekter
blev igangsat på følgende tidspunkter:

• Vadehavet
(udpeget den 19. december 2003)

• Det marine projekt Læsø
(udpeget den 17. februar 2004)

Et flertal af beboerne på Læsø har efter
afrapporteringen stemt nej til at fortsæt-
te arbejdet med at etablere en marin
nationalpark på Læsø. Følgegruppen har
dog valgt at evaluere styregruppens rap-
port for Marin Nationalpark Læsø.

Friluftsrådet valgte senere selv at støtte
undersøgelsesprojekter for Skjern Å og
Roskilde Fjord samt for Åmosen på Vest-
sjælland. Disse undersøgelsesprojekter
har afgivet rapport samtidig med de 7
pilotprojekter.

Pilotprojekternes gennem-
førelse
Udgangspunktet for arbejdet med
pilotprojekterne var at lade lokalt sam-
mensatte styregrupper, med en af mini-
steren udpeget formand, gennemføre
pilotprojekterne. Formændene for styre-
grupperne var enten borgmestre eller
formænd for amternes teknik- og miljø-
udvalg. Selve sammensætningen af de
lokale styregrupper var en opgave de
enkelte formænd stod for. Alle styre-
grupperne nedsatte en række arbejds-
grupper. Projekterne blev gennemført i
tæt samarbejde mellem de lokale myn-
digheder og foreninger og den lokale
befolkning blev løbende inddraget.
Statsskovdistriktet fik til opgave at fun-
gere som sekretariat for styregruppen i
samarbejde med de berørte amter og
kommuner.

Pilotprojekterne blev igangsat med
ganske få retningslinjer og uden en
model for, hvordan en dansk national-
park kunne forventes at se ud. Formå-
let med pilotprojekterne var, at styre-
grupperne på baggrund af undersøgel-
ser og lokal debat skulle drøfte, hvor-
dan en nationalpark kunne se ud i de-
res område, og derefter udarbejde en
vision med en plan for afgrænsning og
indholdet af en nationalpark.

Styregruppernes arbejde skulle tage
udgangspunkt i, at en nationalpark måt-
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te forventes at udvikles over et længere

på frivillighed og lokal tilslutning.
Ministeren havde ønsket, at der var

en lokal proces, og at Den National
Følgegruppe fulgte arbejdet og støttede
de lokale styregrupper. I igangsættelses-
brevene til de enkelte pilotprojekter
blev der beskrevet enkelte indholdsmæs-
sige og kvalitetsmæssige forudsætning-
er. Et eksempel på et igangsættelses-
brev er vist i bilag 2 sammen med en
oversigt over de væsentligste indholds-
mæssige forskelle imellem de enkelte
pilotprojekters igangsættelsesbreve.

Der blev lagt vægt på, at pilotpro-
jekterne pegede på løsninger, der afgø-
rende ville styrke naturen og dens mu-
ligheder for udvikling, som ville styrke
varetagelsen af de kulturhistoriske vær-
dier, og som kunne fremme befolkning-
ens muligheder for at opleve naturen.

Styregrupperne fik ansvaret for at gen-
nemføre undersøgelser af: landskabet,
naturværdier og mulighed for bedre sam-
menhæng mellem naturområderne, de
kulturhistoriske værdier, potentielle mu-
ligheder for friluftsliv, formidling og tu-
risme, de samfunds- og erhvervsøkono-
miske konsekvenser ved at etablere en
nationalpark samt en evaluering af bor-
gerinddragelsen i pilotprojektet.

I igangsættelsesbrevene blev der des-
uden lagt vægt på, at undersøgelserne
kvalitetsmæssigt kunne udgøre et fyl-
destgørende grundlag for selve pilotpro-
jektarbejdet, og dermed også kunne
indgå i grundlaget for evt. senere be-
slutning om etablering af nationalparker
af en kvalitet, der også internationalt
var overbevisende.

Pilotprojekterne havde til opgave at
aflevere deres rapporter den 1. juli 2005
til ministeren og Den Nationale Følge-
gruppe. Thy, Mols, Møn og Kongernes
Nordsjælland blev færdige til dette tids-
punkt, mens de øvrige projekter Lille
Vildmose, Vadehavet og Læsø, der en-
ten var sat senere i gang eller var ble-
vet forsinket, fik en udsættelse på 3
måneder og afleverede den 1. oktober.
Alle styregrupper har afleveret et forslag
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til nationalpark, der indeholder en vi-
sion, en geografisk afgrænsning af om-
rådet, status, strategi, udviklingsmulig-
heder, handleplan samt en gennem-
gang af pilotprojektets gennemførelse.
Alle pilotprojekterne har lavet undersø-
gelser og beskrivelser af landskab, na-
tur, kulturhistorie, friluftsliv og turisme,
erhverv, formidling og samfundsøkono-
miske forhold. En meget stor del af ar-
bejdet er foregået i arbejdsgrupper ned-
sat af styregrupperne, og der har under-
vejs været et stort antal, varierede ini-
tiativer med borgerinddragelse, som er
blevet evalueret som led i pilotprojekt-
erne.
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Følgegruppens sammensætning og kom-
missorium fremgår af bilagene 3 og 4.

Følgegruppen har i alt holdt 12 mø-
der, fordelt med 7 møder under
pilotprojektfasen og 5 møder efter
afrapporteringen fra de sidste pilot-
projekter. Der har desuden været ned-
sat en arbejdsgruppe vedr. betalings-
ordninger og kompensation med følge-
gruppens næstformand, Nils Wilhjelm,
som formand.

Der har været lagt vægt på, at infor-
mere bredt om følgegruppens arbejde.
Der har således været informeret om

gave på en særlig nationalpark-hjem-
meside. Der har desuden løbende væ-
ret lagt mødemateriale, nyhedsresumé
og godkendt referat ud på hjemme-
siden. Endelig har rapporter og indlæg
m.m. fra følgegruppens workshops og
konferencer været lagt ud på hjemme-
siden.

Skov- og Naturstyrelsen har fungeret
som sekretariat for følgegruppen.

Pilotprojekterne generelt
Følgegruppen har på sine møder lø-
bende fulgt og drøftet arbejdet i de en-
kelte pilotprojekter på baggrund af en

lotprojekt ved styregruppeformændene.

ret fremsendt et statusnotat for arbej-
det i hvert pilotprojekt til følgegruppen.

Følgegruppens arbejde

Statusgennemgangen har typisk fokuse-
ret på borgerinddragelse, igangsatte
undersøgelser og fysiske projekter samt

Følgegruppen har endvidere i forbin-
delse med møderne foretaget en besig-
tigelse af de enkelte pilotprojekter: Mols
Bjerge (3. juni 2004), Møn (7. oktober

Thy (9. marts 2005), Vadehavet (11. maj
2005), Læsø (25. august 2005) og Kon-
gernes Nordsjælland (5. oktober 2005).
Besigtigelserne har omfattet præsenta-
tion af projektet, besigtigelse af udvalgte
steder og drøftelse af aktuelle problem-
stillinger. Alle besigtigelserne er afholdt
under pilotprojekternes arbejde på nær
Kongernes Nordsjælland, hvor besigti-
gelsen blev afholdt efter pilotprojektets
afslutning.

Det har ikke været en del af den na-
tionale følgegruppes kommissorium at
følge og evaluere de tre undersøgelses-
projekter: Nationalpark Skjern Å, Na-
turpark Tissø-Åmosen og Det Kulturhi-
storiske Landskab Roskilde-Lejre. Følge-
gruppen har dog undervejs modtaget
rapporterne fra de tre områder og en
samlet rapport udarbejdet af NIRAS ef-
ter de samme retningslinier som i pilot-
projekterne.

Følgegruppen har godkendt en række
tekniske støttepapirer til udsendelse som
inspiration og vejledning til pilotpro-
jekternes styregrupper. Det drejer sig om
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retningslinier for evaluering af borger-
inddragelse (juni 2004), gennemførelse
af samfundsøkonomiske analyser (ok-
tober 2004) samt idekataloger om styr-
kelse af naturværdier (april 2004), kul-
turhistoriske værdier (juni 2004) og fri-
luftsliv og formidling (juni 2004).

Følgegruppen har endvidere taget ini-
tiativ til udarbejdelse og udsendelse af
to notater til pilotprojekternes styre-
grupper om 1) regeringens udmeldinger
om styrkelsen af naturværdierne i for-
bindelse med arbejdet med pilotprojekt-
erne (oktober 2004) og 2) regeringens
udmeldinger om styrkelsen af friluftsliv
og kulturhistoriske værdier i relation til
arbejdet med pilotprojekterne (april
2005).

Følgegruppen har udarbejdet og ud-
sendt en skitse for pilotprojekternes
afrapportering til pilotprojekternes styre-
grupper (januar 2005). Der har været
lagt vægt på en fælles afrapporterings-
form for at sikre, at rapporterne fra de
forskellige pilotprojekter blev rimeligt
ensartede med hensyn til opbygning og
niveau for beskrivelse af de enkelte af-
snit.

Følgegruppen har endvidere efter an-
modning fra miljøministeren behandlet
spørgsmålet om udstrækningen af det
marine undersøgelsesområde for pilot-
projekt Marin Nationalpark Læsø. En
enig følgegruppe anbefalede overfor
miljøministeren (oktober 2004), at man
i stedet for at beskæftige sig med for-
skellige afgrænsninger af området,
burde beskrive, hvilke naturtyper, arter
m.v., der skulle indgå i undersøgelserne.

Workshops og konferencer
Følgegruppen har afholdt følgende
workshops og konferencer for at for-
midle erfaringer om forskellige emner
og for at tilvejebringe erfaringsudveks-
ling mellem deltagerne i de enkelte pi-
lotprojekter.

Workshop om Friluftsliv & turisme
i fremtidens nationalparker den 26.
august 2004.
Workshoppens overordnede mål var at
bidrage til en vidensbaseret behandling
af temaerne friluftsliv og turisme i de
udpegede pilotprojekter. Programmet
omfattede en række faglige inspirations-
indlæg samt efterfølgende dialog og
erfaringsudveksling mellem deltagerne
i workshops. Arbejdet i de enkelte work-
shops blev dokumenteret i form af korte
referater, der efterfølgende blev sendt
til deltagerne og lagt ud på national-
park-hjemmesiden. Der deltog ca. 60
personer, heraf ca. 45 fra de syv pilot-
projekter.
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Workshop om Naturen i fremtidens
nationalparker den 29. november
2004.
Workshoppens overordnede mål var at
bidrage med en øget viden om mulig-
hederne for at styrke naturen i de en-
kelte områder. Programmet omfattede
en række faglige inspirationsindlæg
samt efterfølgende dialog og erfarings-
udveksling mellem deltagerne i work-
shops. Arbejdet i de enkelte workshops
blev dokumenteret i form af korte refe-
rater, der efterfølgende blev lagt ud på
nationalpark-hjemmesiden sammen
med de faglige indlæg. Der deltog ca.
75 personer primært fra pilotprojekterne.

Konference om Internationale
erfaringer med etablering af
nationalparker den 9. december
2004.
Konferencens formål var at formidle
internationale erfaringer med etablering,
drift og administration af nationalparker.
Programmet omfattede 2 engelskspro-
gede indlæg om hhv. internationale
perspektiver og IUCN-kategorier, erfa-
ringer fra nationalparkarbejdet i Østrig
samt et indlæg om erfaringer fra etab-
lering af den svenske nationalpark Fulu-
fjället. Programmet omfattede desuden
3 danske foredrag vedr. landbrugets
rolle, mulighederne for at skabe områ-
der med fri dynamik og præsentation
af rapport om udenlandske national-
parker (se afsnit om Igangsatte under-
søgelser og udredninger nedenfor). Alle
foredrag blev efterfølgende lagt ud på
nationalpark-hjemmesiden. Der deltog
ca. 120 personer fra følgegruppen,
pilotprojekterne, organisationer og an-
dre.

Konference om nationalparker den
29. november 2005 (intern).
Formålet med konferencen var at præ-
sentere rapporten ”Gennemgang af
pilotprojekternes slutrapporter” samt
drøfte udvalgte temaer, der indgår i
følgegruppes afsluttende afrapportering.
Konferencen var forbeholdt medlemmer
af Den Nationale Følgegruppe samt sty-
regruppemedlemmer og arbejdsgrup-

pemedlemmer fra de 7 projekter, som
alle på forhånd havde fået tilsendt følge-
gruppens rapport med gennemgang af
pilotprojekternes slutrapporter. Program-
met omfattede en orientering om det
videre arbejde, en præsentation af rap-
porten samt drøftelser i temagrupper og
efterfølgende plenum om udvalgte em-
ner. Referat fra temagruppernes drøftel-
ser er efterfølgende lagt ud på natio-
nalpark-hjemmesiden. Der deltog ca.
110 personer i konferencen.

Konference om nationalparker den
18. januar 2006 (åben).
Formålet med konferencen var at få en
åben debat om nogle af de centrale
emner og problemstillinger forud for
følgegruppens afrapportering den 1.
marts 2006. Konferencen var åben for
alle interesserede, ligesom der var sendt
invitation til repræsentanter fra pilot-
projekter og undersøgelsesprojekter
(styregruppemedlemmer, formænd for
arbejdsgrupper, sekretariaterne), folke-
tingspolitikere samt pressen. Program-
met omfattede indlæg vedr. formål og
udpegningskriterier for nationalparker,
borgernes rolle, forvaltningsmodeller for
nationalparker og virkemidler til drift og
udvikling af nationalparker. Der deltog
215 personer i konferencen.

Igangsatte undersøgelser og
udredninger
Følgegruppen har helt eller delvist finan-
sieret 5 undersøgelser og udredninger,
jf. bilag 5.

Håndbog om græsning og
høslæt i naturplejen
Formålet med håndbogen er at skabe
overblik over muligheder og begræns-
ninger ved græsning og høslæt som
naturpleje. Håndbogen udarbejdes ved
at sammenstille eksisterende dansk og
udenlandsk viden, herunder erfaringer
om store græssere i naturplejen. Mål-
gruppen for håndbogen er naturforvalt-
ere, rådgivere og andre, der arbejder
med praktisk naturforvaltning.
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Håndbogen vil kunne være et værdifuldt
arbejdsredskab i forbindelse med natur-
pleje, ikke kun i nationalparker, men
også generelt for Natura 2000-områder
og andre naturområder udenfor national-
parkerne.

Håndbogen har et samlet budget på
500.000 kr., hvor følgegruppen har støt-
tet håndbogen med 200.000 kr.

Håndbogen forventes at foreligge me-
dio 2006.

Udredninger om internationale
erfaringer med nationalparker

ske nationalparker. Erfaringer til inspi-
ration i Danmark” og notater om admi-
nistrative modeller for 5 udvalgte lande.

beløbet sig til ca. 200.000 kr.  Der hen-

Gennemgang af pilotprojekterne
Følgegruppen har fået gennemført en
gennemgang af de 7 pilotprojektrap-
porter ved et konsulentfirma. Arbejdet
er omtalt nærmere nedenfor. Udgiften
til udredningen har beløbet sig til
400.000 kr. Udredningen er gennemført
af NIRAS Konsulenterne.

Værdisætningsundersøgelse
Følgegruppen har fået gennemført en
værdisætningsundersøgelse af de sam-
fundsmæssige gevinster ved etablering
af nationalparker.

Undersøgelsen har haft til formål at
vurdere, hvilken værdi befolkningen
tilægger de forskellige nationalpark-pro-
jekter ud fra beskyttelses- og benyttel-
sesformål. Undersøgelsen omfatter 2
dele: dels en lokal undersøgelse, hvor
der er gennemført 7 parallelle undersø-
gelser blandt lokalbefolkningen i de
konkrete pilotprojektområder, dels en

tionalparklokaliteter og de overordnede
formål, de kan tjene, er søgt belyst.

Resultaterne fra den lokale undersø-
gelse er tilsendt pilotprojekterne og har
været brugt i pilotprojekternes samfunds-
økonomiske analyser, som foreløbige tal
for værdisætningen. Selve hovedrappor-
ten er ikke trykt, og den vil først være
færdig så sent, at følgegruppen ikke har
haft mulighed for at tage stilling til re-
sultatet, jfr. kapitel om Samfundsøko-
nomiske konsekvenberegninger. Værdi-
sætningsundersøgelsen er udført af Skov

pen har bidraget med 800.000 kr.

Ansøgninger
Følgegruppen har behandlet enkelte
ansøgninger om økonomisk støtte til
nationalpark-arbejdet fra de 7 pilotpro-
jekter, foreninger, konsulentfirmaer m.fl.
En oversigt over modtagne ansøgninger
og følgegruppens behandling af ansøg-
ningerne findes i bilag 6. Følgegruppen
har givet støtte til en ansøgning vedr.
studietur til England for at besøge land-
brug i nationalparker. Formålet med stu-
dieturen har været at se, hvordan pro-
duktionslandbrug og nationalparker
sameksisterer i praksis, herunder at høre

var landmænd inden for pilotprojektom-
råderne.

Studieturen blev arrangeret af Sjæl-
landske Familielandbrug i samarbejde
med pilotprojekt Nationalpark Møn.
Følgegruppen har støttet studieturen
med 100.000 kr.

Følgegruppen har behandlet en an-
søgning om et udredningsarbejde, der
kunne afdække mulighederne for etab-
lering af et system for lokalt baseret
overvågning af natur, friluftsliv og natur-
udnyttelse indenfor hver af de fremti-
dige nationalparker. Formålet med pro-
jektet var at styrke nationalparkovervåg-
ningen og samtidig øge den gensidige
forståelse mellem de lokale borgere og
den kommende forvaltning af national-
parkerne. Følgegruppen gav afslag på
ansøgningen på grund af risikoen for at
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projektet kunne møde modstand blandt
private lodsejere. Det blev dog tilken-
degivet, at ideen måske kunne tages
op på et senere tidspunkt.

Følgegruppen har endvidere afslået
en ansøgning om produktion af TV-ud-
sendelser for hvert af pilotprojektom-
råderne.

Internationale erfaringer
Følgegruppen har lagt vægt på at ind-
samle og formidle internationale erfa-
ringer om administration, drift og udvik-
ling af nationalparker.

Arbejdet har især omfattet udarbej-
delsen af rapporten ”Udenlandske na-
tionalparker. Erfaringer til inspiration i
Danmark” og notater om administrative
modeller for 5 udvalgte lande, jf. bilag
5. Rapporten om udenlandske national-
parker har haft til formål at videregive
internationale erfaringer og eksempler
til pilotprojekterne, mens notaterne om
de administrative modeller har indgået
i følgegruppens efterfølgende arbejde
med at vurdere og anbefale danske
modeller.

IUCN´s Environmental Law Centre har
endvidere på Skov- og Naturstyrelsens
anmodning fremsendt engelsksproget

oversigt over lovgivning for beskyttede
områder/nationalparker. Oversigterne
har indgået i udarbejdelsen af såvel rap-
porten som ovennævnte notater.

Følgegruppen har endvidere givet
støtte til en ansøgning om studietur til
England, ligesom følgegruppen har sat
fokus på internationale erfaringer gen-
nem afholdelse af en konference.

Rapport om Udenlandske
nationalparker
I rapporten beskrives 13 udenlandske
nationalparker m.v., som har været ud-
valgt ud fra ønsket om – udover na-
tionalparker – også at inddrage erfaring-
er fra andre typer af større beskyttede
naturområder som f.eks. naturparker og
biosfære reservater. Der har desuden ved
udvælgelsen været lagt vægt på at få
medtaget områder, der indeholder større
eller mindre privatejede arealer, har en
vis andel af jordbrugsarealer eller kultur-
arealer, har opstillet særlige forvaltnings-
planer og har brugt udpegningen som
redskab til at skabe mere natur eller
forvalte fiskeri.

De 13 nationalparker m.v. er beskre-
vet efter en fast skabelon omfattende
emnerne: 1) generelle oplysninger, 2)
landskab, natur og kultur, 3) friluftsliv
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og turisme, 4) erhverv og bosættelse,
5) forvaltningsplaner, 6) administration
og borgerinddragelse, 7) finanisering og
8) indikation af effekter. Der er endvi-
dere som bilag til rapporten medtaget
krydstabeller, som gør det muligt for
læseren at danne sig et overblik over
de beskrevne emner på tværs af områ-
derne.

Rapporten er blevet udsendt til pilot-
projekternes styregrupper og sekretaria-
ter samt annonceret og offentliggjort på
nationalpark-hjemmesiden. Rapportens
indhold har endvidere været fremlagt på

ber 2004.
Rapporten er udarbejdet af konsulent-

firmaet Kvistgaard Consult A/S (januar
2005).

Notater om administrative
modeller
Følgegruppen har som opfølgning på
ovennævnte rapport fået udarbejdet
notater om administrative modeller for
5 udvalgte lande (England, Holland,
Skotland, Sverige og Tyskland).

Formålet med notaterne har været at
få en samlet og mere detaljeret beskri-
velse af de administrative modeller for
lande med forskellige nationalpark-mo-
deller.

Den administrative model for hvert af
de 5 lande er beskrevet efter en model
omfattende et nationalt niveau og et
nationalparkniveau med udgangspunkt
i en typisk nationalpark for det enkelte
land. Det nationale niveau omfatter lan-
dets strategi, lovgivning, udpegnings- og
etableringsprocedure m.m., mens na-
tionalparkniveauet omfatter ejendoms-
forhold, nationalparkbestyrelser (sam-
mensætning, bemyndigelser, opgaver
m.m.), nationalparkforvaltning, borger-
inddragelse m.m. Notaterne er udarbej-

det af konsulentfirmaet Vildnis v/ Mar-
tin Schneekloth (september 2005).

Betalingsordninger og
kompensationer
I forbindelse med arbejdet i Den Natio-
nale Følgegruppe, har der været nedsat
en arbejdsgruppe med udvalgets næst-
formand Nils Wilhjelm, som formand.
Arbejdsgruppen har drøftet målret-
ningen af forskellige tilskuds- og støtte-
ordninger (herefter benævnt betalings-
ordninger), så de kan bidrage til udvik-
ling og drift af nationalparker, herunder
afdækning af samspil og vurdering af
evt. barrierer og tilpasningsbehov. Ar-
bejdsgruppen har endvidere skullet un-
dersøge behov og muligheder for nye
betalingsordninger og kompensationer
samt muligheder for medfinansiering og
sponsor- og partnerskabsaftaler (se bi-
lag 5).

Arbejdsgruppen har taget udgangs-
punkt i rapporten fra en særligt nedsat
embedsmandsgruppe, der indeholder en
oversigt over de daværende eksisterende
relevante betalingsordninger2. Endvi-
dere har arbejdsgruppen modtaget bi-
drag fra pilotprojekterne for Thy, Mols
Bjerge og Møn samt arbejdsnotater fra
de tre netværk om erhverv, kultur og
levevilkår samt formidling, friluftsliv og
turisme, som arbejdsgruppen selv havde
etableret.

Arbejdsgruppen har forud for arbej-
det opstillet en række forudsætninger
for sine anbefalinger.

Første forudsætning er, at en introduk-
tion af nationalparker i Danmark med-
fører, at der tilføres tilstrækkelige offent-
lige midler til nationalparkernes etable-
ring, udvikling og drift.

Anden forudsætning er, at der ikke
ved en oprettelse af en nationalpark gen-
nemføres indgreb i lodsejeres og andre
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erhvervsdrivendes ejendoms- eller rå-
dighedsret samt mistede rettigheder,
som indebærer tab, uden at dette vil
ske mod fuld kompensation/erstatning.
Tredje forudsætning er, at udviklingen
af en nationalpark forventes at foregå
over et længere tidsrum, f.eks. 20-30
år, og at udviklingen baseres på lokal
tilslutning. Der er i arbejdsgruppen enig-
hed om, at alle tiltag bør ske ved frivil-
lighed.

Følgegruppen har gjort arbejdsgrup-
pens forudsætninger og anbefalinger til
sine egne med enkelte tilføjelser og æn-
dringer, herunder ændringer der er be-
tinget af lovgivningsmæssige eller ad-
ministrative forhold.

Eksisterende ordninger
I dag findes der allerede en række rele-
vante ordninger inden for landdistrikts-
programmet, LIFE-natur og de statslige
naturforvaltningsmidler, der ved ændring
og målretning kan bidrage til at styrke
og udvikle nationalparker. Flere af de
væsentligste betalingsordninger under
landdistriktsprogrammet dækker hele
landet, og der er en særlig prioritering
af Natura 2000-områder og VMP III. De
statslige naturforvaltningsmidler og LIFE-
natur er også i dag målrettet mod Na-
tura 2000-områder.

Det vil være væsentligt, at der for
kerneområder i nationalparkerne, som
ofte omfatter eller ligger i tilknytning til
Natura 2000-områder, tilvejebringes en
bevillingsmæssig sidestilling med Natura
2000-områderne, og at nationalparker
generelt tænkes ind ved ændring og
udvikling af betalingsordninger.

Mange betalingsordninger er i dag
kortsigtede. De kan bidrage til den ind-
ledende etablering af nationalparker og
være til hjælp, indtil mål og midler på
længere sigt kommer på plads. Des-
uden vil kortsigtede betalingsordninger
medvirke til at modne ideen om natio-
nalparker.

Man må imidlertid erkende, at de ek-
sisterende ordninger, selv i prioriteret
form, ikke vil være tilstrækkelige til at
sikre en udvikling af nationalparker. Det
er vigtigt, at der også sikres nogle lang-

sigtede virkemidler og permanente ord-
ninger i nationalparker, og at der sikres
tilstrækkelige finansieringsmuligheder.
Der vil i den forbindelse være behov for
at forøge bevillingen til den statslige

Fødevareministeriet har
ønsket at få medtaget følgende
præcisering:

Med hensyn til statslig med-
finansiering er Fødevare-
ministeriet netop nu i gang med
arbejdet med udformningen af
den nationale strategi for støtte
til landdistriktsudvikling og det
nye landdistriktsprogram for
perioden 2007-2013. Der er p.t.
ikke truffet beslutning om den
nærmere udformning af hverken
strategien eller programmet.
Følgegruppens anbefalinger vil

med de øvrige anbefalinger om
programmets elementer, som
ministeriet har modtaget fra
forskellige parter. Udformningen
af strategi og program vil tillige
ske under hensyn til den væsent-
lige begrænsning af de økonomi-
ske rammer, som forventes at ville
ske, når der træffes endelig
beslutning om fordeling af EU’s
landdistriktsmidler mellem
medlemslandene.

Blandt de kendte varige virkemidler er
jordfordeling, statslige erhvervelser, fri-
villige aftaler og fredninger. Der bør være
muligheder for tinglysning af tids-
ubegrænsede aftaler, svarende til skov-
lovsaftaler. Til langsigtede ordninger
hører også 20-årig (fjern-)brak i national-
parker. Behovet for langsigtede og per-
manente ordninger er især knyttet til
udvikling af kerneområder.

Det understreges, at en prioritering og
ændring af eksisterende betalingsord-
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ninger kan give et vigtigt bidrag til ud-
viklingen af kommende nationalparker,
men som absolut ikke kan stå alene.
En prioritering af en del af midlerne til
støtte for etablering af nationalparker
vil være relevant for en række af de
eksisterende ordninger under naturfor-
valtningsmidlerne, LIFE og det danske
landdistriktsprogram, herunder særligt
en tilpasning af miljøvenlige jordbrugs-
foranstaltninger (MVJ), pilot- og demon-
strationsprojekter om græsningsselska-
ber og naturplaner, tilskud til jordforde-
ling, ordning for fremme af tilpasning
og udvikling af landdistrikterne – arti-
kel 33-ordninger, LEADER+, samt tilskud
til at forbedre forarbejdningen og afsæt-
ningen af jordbrugsprodukter – struktur-
projektordningen.

Endelig nævnes, at spydspidsprojekt-
ordninger, der tidligere var en del af den
turismepolitiske handlingsplan i Øko-
nomi- og Erhvervsministeriet, har været
et vigtigt instrument i forbindelse med
udvikling af en balanceret turisme. Det
er vurderingen, at lignende ordninger på
turismeområdet vil kunne være med til
at styrke udviklingen af nationalparker.
Ordningen er indstillet i 2005, og det
anbefales at overveje, hvordan denne
type projekter kan understøttes i kom-
mende nationalparker.

Forslag til nye ordninger
Der stilles en række forslag til nye ord-
ninger indenfor natur, kultur, friluftsliv
og samarbejde, der alle er væsentlige
for indholdet i nationalparker. Nye ord-
ninger anbefales at være langsigtede og
sikre en kontinuitet for de naturmæssige
forhold. Af administrative hensyn anbe-
fales det, at nye ordninger er multifunk-
tionelle og horisontale i deres virke. Der
kan dog være tilfælde, hvor problemet
er så specifikt, at en ordning målrettes
til nationalparker.

Af nye ordninger inden for natur pe-
ges især på ordninger, der kan sikre na-
turens dynamik for både våde og tørre
elementer, sammenhæng mellem na-
turområder og udvikling af natur med
et øget biodiversitetsindhold. Der er
også behov for ordninger, der muliggør

fortsat afgræsning eller anden form for
naturpleje.

Mht. til sikring/bevaring af landskab,
kulturmiljøer og geologiske interesse-
områder kan der peges på et behov for
at etablere særskilte ordninger for natio-
nalparker, der kan understøtte disse for-
mål.

stinet, udbygning og sikring af en for-

samt rådgivning og iværksætterord-
ninger til at stimulere turisme og friluftsliv
i nationalparkerne.

Der bør arbejdes med og etableres
ordninger, der understøtter partnerska-
ber og samarbejder i nationalparkerne,
så det lokale engagement og medan-
svar kan understøttes.  Det er vigtigt, at
der etableres tillidsskabende foranstalt-
ninger, som gør det muligt at rode bod
på tidligere opbygget mistillid mellem
lodsejere og myndigheder.

Det anbefales endvidere, at der ska-
bes mere fleksible ordninger, der giver
mulighed for, at den enkelte landbrugs-
bedrift bedre kan omstille sig til formå-
let for nationalparker i forhold til de
enkelte lodsejeres ønsker og behov. Der
bør udvikles en særlig MVJ-ordning (mil-
jøvenlige jordbrugsforanstaltninger) for
nationalparker, hvori der gives større
valgfrihed og fleksibilitet for lodsejerne
inden for de naturforbedrende foran-
staltninger. Denne ordning vil kunne un-
derstøtte lodsejernes medejerskab til na-
tionalparkerne. Der kan i den forbindelse

Andre instrumenter og redskaber
til etablering og udvikling af
nationalparker
Der er gjort en række overvejelser om
hvilke instrumenter og redskaber, der
kan anbefales til etablering og udvik-
ling af nationalparker. Lokalt medejer-
skab er en vigtig forudsætning for sam-
arbejde og udvikling. I den forbindelse
anbefales, at der etableres lokale råd-
givende organer, der kan give de cen-
trale myndigheder input og rådgivning
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er, der kan sikre sammenhængende
Det anbefales at etablere nye ordning-

midling og vejledning af høj kvalitet,

er, der findes i England.
hentes inspiration fra sådanne ordning-



2 8

N A T I O N A L P A R K E R

om brug af midler, og som sikrer en lo-
kal forankring og koordinering. Dette
organ kan være bestyrelsen for hver
nationalpark, jf. afsnit om Model for
nationalparker nedenfor. Samtidig kan
det også anbefales, at der bør sikres en
central koordinering for flere af de man-
ge forskellige betalingsordninger, der
fungerer horisontalt i hele landet.

Det anbefales, at forvaltningsplanerne
for nationalparkerne indgår i grundla-
get for prioriteringen af visse ordninger/
aftaler om naturbeskyttelsesindsats mod
kompensation i forbindelse med valg af
indsatsområder i en nationalpark.

Jordfordeling med tilhørende jordfond
anbefales, som et af de vigtigste virke-

siere de nødvendige jordopkøb samt
udgifter til tinglysning af eventuelle for-
købsrettigheder og driftsbegrænsninger.
Der kan her peges på etablering af re-
gionale/lokale jordfonde eller en stats-
lig jordfond, der løbende kan sikre de
nødvendige jordpuljer til jordfordelings-
processer med henblik på udvikling af
nationalparkområderne3. Samlet set og
ud fra en ressourceoptimering anbefa-
les det, at henlægge de tekniske opga-
ver i forbindelse med jordkøb og jord-
fordelinger i en fælles statslig organisa-
tion. I forbindelse med oprettelsen af
hver enkelt nationalpark, bør der afsæt-
tes midler på budgettet til hhv. jordkøb/
jordfond og jordfordeling. Hvis der væl-
ges den af følgegruppen anbefalede
forvaltningsmodel, hvor nationalpark-
bestyrelserne består af repræsentanter
for stat, kommune(r), centrale interesse-
organisationer og enkelte repræsentan-

ter fra de lokale nationalparkråd, og
bestyrelsen umiddelbart skal kunne købe
jord i nationalparken vil det kræve en
ændring af landbrugsloven, der for nær-
værende alene åbner op for sådanne
arealerhvervelser med konkret tilladelse
efter lovens § 21. Opkøb af jord, even-
tuelt i forbindelse med jordfordeling, vil
især være relevant i kerneområder i for-
bindelse med naturgenopretning.

Statslige erhvervelser vil være et vig-
tigt virkemiddel for at fremme natur-
kvalitet og friluftsliv især i tilknytning til
kerneområder og etablering af publi-
kumsarealer, og fordi det kan være et
tilbud til landmænd, der føler, at deres
udviklingsmuligheder er begrænsede.
Der er i naturbeskyttelsesloven hjemmel
til ekspropriation, som kan tages i an-
vendelse i stedet for erhvervelse. Fred-
ninger vil kunne anvendes i som uden
for nationalparker. Det bør i det videre
forløb overvejes nærmere, i hvilket om-
fang dette instrument bør bringes i an-
vendelse.

Naturplaner er et instrument, der bør
udvikles til også at styrke landskab, kul-
turhistorie og friluftsliv. Naturplaner, der
målrettes til nationalparker og Natura
2000-områder, hvor der sigtes mod en
samlet plan for flere sammenhængende
landbrugsbedrifter samtidig, og hvor der
indgår en hel eller delvis realisering af
naturplanens indhold, bør nyde fremme.
Med dette realiseringsaspekt kan pla-
nerne kobles til betalingsordninger. Det
bør i forbindelse med både forvaltnings-
planer for nationalparker og naturplaner
overvejes at give bonusordninger, når
flere lodsejere slår sig sammen om ek-
sempelvis produktion af natur. Det vil
give et øget incitament til at realisere
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Fodnote 3

Opkøb af jord med henblik på jordfordeling sker med hjemmel i jordfordelingsloven. Køber kan enten være
Fødevareministeriet gennem Direktoratet for FødevareErhverv, eller et regionalt Jordkøbsnævn bemyndiget hertil
af Fødevareministeren. Fødevareministeriet har i de sidste 6 år haft en stor opgave med jordkøb til jordfordeling i
forbindelse med vandmiljøplan II vådområdeprojekter, mens regionale jordkøbsnævn kun findes i 2 amter,
Sønderjylland og Nordjylland. (Lov nr. 535 af 24. juni 2005 om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast
ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m. (jordfordelingsloven) og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 511
af 18. juni 1997 om regionale jordkøbsnævn. Den nævnte bekendtgørelse vil blive erstattet af en bekendtgø-
relse, der træder i kraft den 1. januar 2007 samtidig med kommunalreformen og med mulighed for jordkøbs-
nævn i kommunalt regi).
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hov for tilstrækkelige midler til at finan-
er. Der vil i den forbindelse være be-
midler til at opnå varige naturforbedring-
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forvaltningsplanerne og naturplaner og
kunne skabe større sammenhængende
naturområder.

I forbindelse med plejeforanstaltninger
og græsningsaftaler peges på, at dette
med fordel kan styrkes og målrettes til
nationalparker, således at der sikres en
pleje af §3-områder, herunder et dyre-
hold der kan afgræsse områderne.

Der lægges vægt på, at der i national-
parker arbejdes med sponsor- og part-
nerskabsaftaler. Denne type aftaler vil
kunne styrke den lokale forankring og

samt bidrage til finansiering af initiati-
ver i nationalparkerne.

Evaluering af pilotprojekternes
rapporter
Den Nationale Følgegruppe har i hen-
hold til sit kommissorium til opgave, at
”fastlægge tilrettelæggelsen og indhol-
det af den efterfølgende evaluering af
de gennemførte pilotprojekter”.

Følgegruppen har valgt at tilrette-
lægge evalueringen i to trin. Først gen-
nem udarbejdelse af konsulentrapporten
Gennemgang af slutrapporter fra natio-
nalpark-pilotprojekterne (se bilag 5),
hvor følgegruppen har fået tilvejebragt
et samlet overblik og fælles grundlag
for at evaluere de enkelte pilotprojekter.
Dernæst gennem en egentlig vurdering,
hvor følgegruppen på forhånd har op-
stillet en række kriterier for evaluerin-
gen.

Gennemgang af pilotprojekternes
slutrapporter
Grundlaget for gennemgangen har om-
fattet pilotprojekternes igangsættelses-
breve, regeringsudmeldinger vedrø-
rende arbejdet med pilotprojekterne
(vedrørende styrkelse af naturværdierne
samt styrkelse af friluftsliv og kulturhi-
storiske værdier), pilotprojekternes evalu-
eringsrapporter af borgerinddragelsen og
slutrapporter med tilhørende bilag.

Konsulentrapporten omfatter dels en
gennemgang af de enkelte pilotpro-
jekter, dels en tværgående gennem-

Gennemgang af de enkelte
pilotprojekter
Gennemgangen af de enkelte pilot-
projekter omfatter emnerne: styre-
gruppens præmisser, afgrænsning/ind-
hold, vision, forslag til udvikling, virke-
midler samt proces og borger-
inddragelse. Der er generelt lagt vægt
på at fremhæve eventuelle særkender
ved de enkelte projekter af relevans for
erfaringsopsamlingen, ligesom det gen-
nem et større kortmateriale er tilstræbt
at skabe overblik og sammenlignelig-
hed mellem pilotprojekterne. De enkelte
pilotprojekters forskellighed med hen-
syn til naturtyper og andre karaktertræk
er endvidere søgt fremhævet med en
palet af billeder med motiver indenfor
natur, geografi, oplevelsesmuligheder
m.m.
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en får natur-, kultur- og friluftsoplevelser
give bedre muligheder for, at befolkning-

gang, hvor følgegruppen i begge tilfælde
har opstillet række en udvalgte emner 
og temaer. Gennemgangen forholder 
sigikke vurderende eller evaluerende til 
de syv pilotprojekter, men beskriver 
og sammenfatter pilotprojekternes ind-
hold i en række overordnede emner.
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Med styregruppernes præmisser beskri-
ves de politiske forudsætninger og be-
grænsninger, som ligger bag ved forsla-
get. Det angives endvidere, hvorvidt
forslaget er fremsat af en enig styre-
gruppe eller ej, idet enigheden er vari-
erende i de syv projekter. Således har
afgrænsningen af projekterne været
genstand for stor diskussion de fleste
steder. I Kongernes Nordsjælland er
landbrugets repræsentanter udtrådt af
styregruppen og har fremsat sit eget
forslag. På Læsø, på Møn og i Vadeha-
vet fremsættes to forskellige forslag til
en afgrænsning af nationalparkforsla-
get.

Alle pilotprojekter har arbejdet med
virkemidler til drift og udvikling af en
eventuel nationalpark, og fremsat for-
slag til områdeinddeling, tilskudsordning-
er m.m. Ligeledes er fremkommet for-
skellige forslag til organisationsmodeller,
hvor et vigtigt element heri er øget ind-
dragelse af lokalområdet og borgerne i
driften af nationalparkerne. Borger-
inddragelsen i pilotprojekterne har væ-
ret mangfoldig og en stor indsats har
været lagt i at skabe engagement i de
enkelte projekter – med skiftende held.
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Tværgående gennemgang af
pilotprojekterne
I den tværgående gennemgang af pi-
lotprojekterne opsamles erfaringerne fra
borgerinddragelsen, idet borgerinddra-
gelsen i hvert pilotprojekt har været un-
derkastet en evaluering. Der opstilles en
borgerinddragelsespalet over de an-
vendte metoder. Det beskrives som af-
gørende, at en bred palet af de an-
vendte initiativer tages i brug. Det er et
gennemgående træk, at borgerinddra-
gelsen især har omfattet midaldrende
mænd med højere uddannelse/faglig
viden, og at det har knebet med at få
aktiveret de unge.

Rapporten beskriver erhvervs- og vel-
færdsøkonomiske analyser af pilotpro-
jekterne, som afspejler at staten primært
vil stå med udgifterne i forbindelse med
de foreslåede projekter, og at lokalom-
råderne oplever en udpræget positiv
økonomisk effekt.

Der opstilles tre udviklingsmodeller for
nationalparker med udgangspunkt i
pilotprojekternes forslag til bl.a. geogra-
fisk afgrænsning, områdeinddeling og
virkemidler. Der er endvidere opstillet
et idé-katalog over pilotprojekternes
forslag til udviklingsinitiativer. Kataloget
omfatter generelle og særlige forslag til
styrkelse af naturværdier, kulturhistori-
ske værdier, friluftsliv og turisme, formid-
ling og erhvervsudvikling.

Følgegruppens holdning til
Gennemgang af slutrapporter fra
nationalpark-pilotprojekterne
Det er følgegruppens vurdering, at rap-
porten giver et godt overblik over pilot-
projekterne. Rapporten er anvendt som
et arbejdspapir for følgegruppens videre
arbejde. Ansvaret for rapportens indhold
er alene konsulentfirmaets. Følgegrup-
pen har således ikke taget stilling til de
holdninger og vurderinger, som er præ-
senteret i den tværgående del af rap-
porten, men den har tjent som inspira-
tion for følgegruppens arbejde.
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Følgegruppens evaluering
Følgegruppens evaluering er foretaget
på grundlag af pilotprojekternes igang-
sættelsesbreve, de syv slutrapporter og
konsulentrapporter vedrørende evalu-
ering af de enkelte pilotprojekters
borgerinddragelse samt følgegruppens
konsulentrapport vedrørende gennem-
gang af pilotprojekternes slutrapporter.

Evalueringen af hvert af de syv pilot-
projekter er foretaget på baggrund af
en række kriterier, som følgegruppen har
opstillet indenfor emnerne: afgrænsning,
vision, indhold (naturværdier, kulturhi-
storiske værdier, friluftsliv, turisme og
formidling, erhvervsudvikling og levevil-
kår, bebyggelse, transport og borger-
inddragelse).

Der er for hvert pilotprojekt opstillet
et oversigtsskema, hvor der ud fra ud-
valgte kriterier er foretaget en opsum-
merende vurdering. Oversigtsskemaets
kriterier er valgt med udgangspunkt i
kriterier, som pilotprojekterne har væ-
ret bekendt med forud for afrapporter-
ingen.
Selve evalueringen er optaget som bi-
lag 7. I det følgende bringes oversigts-
skemaerne for de enkelte pilotprojekter.

Følgegruppen kan tilslutte sig hoved-
linjerne i evalueringen, men tager for-
behold med hensyn til mere detaljerede
formuleringer, herunder vedr. f.eks.
områdeafgrænsning. Det gælder også
spørgsmålet om tilgrænsende marine
områder.

Følgegruppen påpeger, at med hensyn
til detaljerne vedrørende område-
udpegning, vil dette på en hensigtsmæs-
sig måde – med hensyn til tid og borger-
inddragelse – først ske i forbindelse med
processen ved den konkrete udpegning
af en nationalpark. Dette gælder også
vurderingen af hensigtsmæssigheden i,
at der i visse tilfælde er foreslået af-
grænsning af nationalparken i forhold
til Natura 2000-områder.

Det er i øvrigt følgegruppens overord-
nede vurdering, at der som led i pilot-
projekterne er udarbejdet nogle meget
velgennemarbejdede rapporter, der gi-
ver en grundig belysning af de forskel-
lige aspekter i forbindelse med etable-
ring af kommende nationalparker. Der
er endvidere i forbindelse med borger-
inddragelsen betrådt nye veje som f.eks.
åbne arbejdsgrupper, cafémøder, sær-
lige lodsejermøder m.v., der kan være
til inspiration for fremtidige initiativer af
tilsvarende karakter.

Erfaringerne med borgerinddragelse
er mange og forskellige, både hvad an-
går metoder, proces og målgrupper.
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Kongernes Nordsjælland

3 2
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Kort 1: Kort over afgrænsning af forslag til Nationalpark ’Kongernes Nordsjælland’

med kerneområder og korridorer samt forskellige beskyttelsesforhold.
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Kongernes Nordsjælland

Udvalgte kriterier Vurdering
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Områdeafgrænsning Det foreslåede område er generelt velafgrænset med store sammenhængende

kerneområder med rige udviklingsmuligheder. Området omfatter tre kerneområder

og fire forbindelsesområder/korridorer og udgør et areal på 39.000 ha.

Arealer af national og international,

herunder forskningsmæssig, betydning mht.

biodiversitet, naturtyper og økologiske

sammenhænge

Området rummer Danmarks biologisk rigeste løvskov, herunder naturskov og sump-

skov, samt klitter, klitplantage og hede. På internationalt plan bidrager området

således med fine eksempler på Danmarks oprindelige naturtype tempereret løv-

skov. I området findes to af landets største søer. Esrum Sø er renvandet, en af

Europas bedst udforskede søer og bruges som reference internationalt. Området

er af en størrelse og kvalitet, der giver internationalt format. 42 pct. af området er

Natura 2000-områder. Der er to universitetslaboratorier og dermed et betydeligt

forskningspotentiale.

Potentiale for på kort og langt sigt at skabe

større sammenhængende naturområder,

herunder styrke naturkvalitet, kontinuitet

og fri dynamik

Området har meget stort potentiale for at skabe større sammenhængende natur-

områder og for at styrke naturkvaliteten. På kort sigt foreslås etableret et stort

sammenhængende område med udlæg af græsningsskov med naturlige græssere,

urørt skov samt områder med naturlige vandstandsforhold og forstyrrelsesfrie

områder. For Gribskov er omfanget af disse initiativer ikke nærmere konkretiseret.

Samlet set vil især løvskovs- og naturskovsområderne blive større og mere sam-

menhængende, bl.a. via korridorer i det åbne land langs vandløb, faunapassager

m.m. Forslaget indeholder store muligheder for at berige hele Nordsjællands natur

også udenfor nationalparkområdet.

Øgede muligheder for at færdes i og

opleve værdifulde landskaber og natur

Området indeholder potentiale til at blive et stort oplevelsesmæssigt naturområde

til gavn for Hovedstadsområdets millionbefolkning. Der vil blive et attraktivt net-

værk af stier til mange forskellige formål og målgrupper, og med nye tiltag som

supplement til en stor række eksisterende aktiviteter og faciliteter. Med zonering

i kerneområder og korridorer tages hensyn til forskellige brugergrupper, ligesom

formidlingen styrkes med bl.a. to nye centre.

Styrkelse og synliggørelse af væsentlige

kulturhistoriske værdier

I nationalparken fortælles den nationale historie om kongemagt og kirke. De

kulturhistoriske værdier spiller en helt afgørende rolle i nationalparken og der er

mange konkrete forslag til styrkelse af kulturværdierne, bl.a. områder med skån-

som drift og retablering af brændekanal. Kultursporene, deres sammenhæng med

landskabet og de kulturhistoriske betingede naturområder synliggøres og vedlige-

holdes gennem pleje og drift. Et netværk af veje og stier - nye og genskabte - skal

give adgang til kulturspor og rundt i kulturlandskabet. Et koordineret formidlings-

netværk af kulturhistoriske aktører skal bl.a. knytte de mange kulturspor sammen

i store sammenhængende fortællinger.
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Lille Vildmose

Kort 2: Kort over afgrænsning af forslag til Nationalpark Thy

med forskellige beskyttelsesforhold.
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Lille Vildmose

Udvalgte kriterier Vurdering
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Områdeafgrænsning Afgrænsningen er forholdsvis snæver set i forhold til Natura 2000-området og i

forhold til mulighederne for at styrke økologiske sammenhænge. Flere afgørende

og værdifulde områder er ikke med i afgrænsningen, f.eks. området sydvest for

Haslevgård Å, som kan være af afgørende betydning for opretholdelsen af højmose-

området. I kystzonen er ligeledes ikke medtaget en bræmme af strandenge og

kulturenge omfattet af Natura 2000. Det foreslåede område er på 18.100 ha,

hvoraf 8.000 ha er landareal.

Arealer af national og international,

herunder forskningsmæssig, betydning mht.

biodiversitet, naturtyper og økologiske

sammenhænge

Lille Vildmose rummer Danmarks største højmose, som også er Vesteuropas største

intakte højmoseområde med meget speciel og særegen flora og fauna. Området

rummer nogle af Danmarks fineste naturskovsarealer og er eneste ynglested for

flere meget sjældne fuglearter. De lavvandede havområder er internationalt vær-

difulde rasteområder for vandfugle. 97 pct. af arealet er omfattet af Natura 2000.

Projektet rummer forskningsmæssige perspektiver i form af store samgræsnings-

projekter med store græssere.

Potentiale for på kort og langt sigt at skabe

større sammenhængende naturområder

– herunder styrke naturkvalitet, kontinui-

tet og fri dynamik

Der foreslås retablering af naturlige vandstandsforhold i de egentlige højmose-

arealer og i de omgivende kær samt rydning af opvækst af træer, hvilket afgø-

rende vil styrke naturværdierne. Ved etablering af vildmarkszonen fremmes fri

dynamik. Sammenhængen mellem næringsfattige naturtyper, enge og sjapvands-

områder i Mellemområdet og landbrugszonen vil skabe et sammenhængende

naturområde af forskellige naturtyper. Og konvertering af nåletræsbevoksninger

til naturlig løvskov vil skabe et større sammenhængende løvskovs-økosystem. Sær-

ligt sårbar natur beskyttes gennem stærkt reguleret adgang.

Øgede muligheder for at færdes i og

opleve værdifulde landskaber og natur

De foreslåede stier, guidede ture, overnatningsmuligheder og udsigtspunkter i

området vil styrke mulighederne for at færdes i og opleve området. I de eksiste-

rende færdselsfrie kerneområder begrænses muligheden for at besøge de natur-

mæssigt væsentligste dele af området.

Der kan blive en spændende formidling både hvad angår natur og kulturhistorie,

ikke mindst hvis det foreslåede samarbejde gennemføres om formidling af attrak-

tioner også uden for nationalparken.

Styrkelse og synliggørelse af væsentlige

kulturhistoriske værdier

Lille Vildmose er historien om den ”indre kolonisation” og udnyttelse af det lokale

råstof, tørv, fra sidst i 1700-tallet og frem. Flere kulturspor og miljøer med forbin-

delse til Lille Vildmoses kulturhistorie ligger uden for nationalparken, men inddra-

ges gennem formidlingssamarbejde. Naturen har forrang i nationalparken, og kun

Møllesøområdet forbliver i sin afvandede, kulturskabte tilstand. En sti skal føre fra

Vildmosecentret gennem dette kulturlandskab. De nuværende veje og stier i land-

brugszonen bevares som adgangsveje og vigtige elementer i den kulturhistoriske

fortælling.
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Læsø

Kort 3: Kort over de to afgrænsningsforslag til Marin Nationalpark Læsø

– i forhold til henholdsvis Natura 2000 eller 10 m dybdekurven – samt

forskellige beskyttelsesforhold.
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Læsø

Udvalgte kriterier Vurdering

Områdeafgrænsning Der er to forslag til afgrænsning. Det ene omfatter de fleste Natura 2000-områder

på og omkring Læsø, og har en størrelse og kvalitet af internationalt format. Det

andet omfatter kun området indenfor 10 m dybde-kurven og udelader vigtige

naturværdier på havet, bl.a. stenrev og boblerev. Begge forslag afskærer vigtige

naturværdier på skrænten ud mod det meget dybe vand mod øst samt flere

områder med boblerev mod nord. Forslagene til afgrænsning har arealer på hhv.

144.500 og 238.800 ha. Læsø’s landareal på 11.400 ha indgår i begge forslag.

Arealer af national og international,

herunder forskningsmæssig, betydning mht.

biodiversitet, naturtyper og økologiske

sammenhænge

Marint forland med den mest artsrige bundfauna på det danske søterritorium og

som sandsynligvis er donorområde for en række arter til de øvrige danske far-

vande. Stenrev og især bobleflækkerne giver mulighed for plante- og dyreliv, der

kun ses få andre steder i europæiske farvande. Omkring halvdelen af området er

omfattet af Natura 2000. Enkelte fuglearter har 2/3 af deres population på Læsø.

Det største forslag afspejler nogenlunde den variation i bundtyper, vanddybder,

salt- og strømforhold, som er karakteristisk for farvandet og giver det betydning

på internationalt plan.

Potentiale for på kort og langt sigt at skabe

større sammenhængende naturområder

– herunder styrke naturkvalitet, kontinui-

tet og fri dynamik

Naturen er relativt urørt og af høj kvalitet – specielt på havet og på Rønnerne.

Projektet mangler konkrete forslag til forbedring af den eksisterende tilstand,

bortset fra etablering af græsningsselskaber til at modarbejde tilgroning som hoved-

trussel og fremskyndet konvertering til naturnær skovdrift. Sårbar natur ønskes

sikret gennem strategier for færdsel og næringsstoftilførsel, dog specificeres ikke

nærmere, hvor eller hvordan.

Øgede muligheder for at færdes i og

opleve værdifulde landskaber og natur

Nye vandrestier, ridestier og boardwalks i vådområder vil styrke oplevelsen af

natur og landskab. Yderligere vil spændende idéer som etablering af en undersøisk

udkigspost øge muligheden for at opleve og få formidlet Danmarks havmiljø.

Styrkelse og synliggørelse af væsentlige

kulturhistoriske værdier

Kultursporene afspejler, hvordan man i det isolerede øsamfund har tilpasset sig

livsvilkårene og afhængigheden af havet.

Kulturhistorien er kun tillagt en mindre rolle. Indledende undersøgelser kan danne

baggrund for evt. senere initiativer. Den eksisterende viden kunne dog godt være

inddraget bedre, særligt i formidlingen. Nogle få saltsydeanlæg og havediger ud-

vælges, synliggøres og formidles, og der sikres adgang til disse.
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Mols Bjerge

Kort: 4 Kort over afgrænsningsforslag til Nationalpark Mols Bjerge

med forskellige beskyttelsesforhold.
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Mols Bjerge

Udvalgte kriterier Vurdering

Områdeafgrænsning Området omfatter hele det centrale og varierede Mols Bjerge landskab, de store

skove nord herfor med Stubbe Sø samt en udløber ud til Kattegatkysten. Området

indeholder varieret kystnatur af international værdi, men en afgrænsning, der

også havde omfattet kystområdet ud mod Kalø Vig, ville have forøget sammen-

hængen i de medtagne marine områder og skærpet repræsentation af det værdi-

fulde østdanske kystlandskab. En forudsætning fra projektets start var, at Helge-

næs med sine stenstrande og lerskrænter med fri dynamik ikke kom med i områ-

det. Ud fra et helhedssyn udelades herved relevante arealer fra området.

Arealer af national og international,

herunder forskningsmæssig, betydning mht.

biodiversitet, naturtyper og økologiske

sammenhænge

Molsområdet er landskabeligt og geologisk enestående i dansk sammenhæng.

Området er meget artsrigt med store variationer i naturtyper inden for kyst- og

lysåben natur, herunder næringsfattige områder, og skove og overdrev. Variatio-

nen i kystnaturen giver nationalparken betydning på internationalt niveau. Områ-

det rummer en rigdom af planter, insekter og krybdyr. Mange arter er internatio-

nalt beskyttede eller rødlistede. 1/3 af området er omfattet af Natura 2000. I

området findes stor forskningsekspertise i form af Mols Laboratoriet, Naturhisto-

risk Museum og en afdeling af DMU på Kalø.

Potentiale for på kort og langt sigt at skabe

større sammenhængende naturområder

– herunder styrke naturkvalitet, kontinui-

tet og fri dynamik

Det foreslås, at genopretning og pleje af særlige og sårbare naturtyper igangsæt-

tes med det samme, primært ved græsning og modvirkning af tilgroning. Dernæst

prioriteres etablering af sammenhænge gennem korridorer og forbedring af na-

turlig dynamik, højere vandstand på enge, konvertering til urørt skov og bekæm-

pelse af invasive arter. Spredningskorridorer langs kyststrækningen er et spæn-

dende forslag, hvor inddragelsen af flere kyststrækninger vil øge værdien af de

medtagne kyst- og havområder ved at skabe større landskabelig og økologisk

forbindelse. Det langsigtede mål er en dynamisk græsningsnatur med mange for-

skellige successionstrin. Det konkrete omfang af ekstensiv græsningsdrift er ikke

beskrevet.

Øgede muligheder for at færdes i og

opleve værdifulde landskaber og natur

Tiltag på friluftsområdet fordeles jævnt ud i området for at sikre nærhed og

tilgængelighed. Færdsel styres gennem intelligent planlægning, adskillelse af akti-

viteter og evt. etablering af forstyrrelsesfri zoner. Forbindelseslinier sikres gennem

overordnet planlægning og økomuseumstanken anvendes i formidlingen.

Formidlingsaktiviteter og information foreslås koordineret gennem samarbejde,

evt. oprettelse af et nationalparksekretariat og bl.a. gennem en internetportal.

Styrkelse og synliggørelse af væsentlige

kulturhistoriske værdier

Nationalparkens talrige kulturværdier spænder vidt i tid og indhold. De giver tids-

dybde og dynamik til parkens landskaber, som tilsammen viser den store variation

i samspillet kultur-natur. De kulturhistoriske værdier synliggøres gennem en aktiv

indsats for pleje og vedligeholdelse baseret på lokal medvirken, der sikres og

fastlægges ved bl.a. dialog, kulturråd og kulturplaner. Genåbning af gamle færdsels-

veje, aftaler om adgang, anlæg af nye stier og veje skal gøre det muligt at komme

hen til kultursporene og rundt i landskabet.
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Møn

Kort 5: Kort med de to afgrænsningsforslag for Nationalpark Møn

– henholdsvis forslag 1 og 2 – samt forskellige beskyttelsesforhold.
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Møn

Udvalgte kriterier Vurdering

Områdeafgrænsning I forslag 1 er foretaget en hensigtsmæssig afgrænsning af området, som udgør et

areal på 20.000 ha, hvoraf 12.000 ha er land. Afgrænsningen er dog ikke færdig-

gjort for de marine områder, hvor der også er store Natura 2000-arealer. Forslag

2 skaber ikke umiddelbart sammenhæng mellem eksisterende naturområder eller

rummer potentiale for afgørende at styrke naturværdierne. Dog fremgår det af

forslaget, at en afklaring af vilkårene for etablering af nationalparken rummer

mulighed for, at landbruget stiller sig positiv overfor udvidelse af område-

afgrænsningen.

Arealer af national og international,

herunder forskningsmæssig, betydning mht.

biodiversitet, naturtyper og økologiske

sammenhænge

Høje Møn med klinten, Høvblege og Jydelejet, er et nationalt klenodie, både i

landskabelig, geologisk og biologisk henseende. Koncentreret i de to kerneområder

findes et usædvanligt stort antal – mere end 300 - af Danmarks rødlistede arter,

herunder orkidéer, insekter og fugle. Særlige naturtyper er klinten, bøgeskov og

overdrev på kalk, strandenge og strandoverdrev. Enge og lavvandede havområder

er vigtige internationale raste- og overvintringspladser for andefugle. 16 pct. af

området på land er omfattet af Natura 2000. 25 pct. af landområdet er fredet.

Potentiale for på kort og langt sigt at skabe

større sammenhængende naturområder

– herunder styrke naturkvalitet, kontinui-

tet og fri dynamik

Møns naturareal vil kunne blive meget væsentligt forøget ved de foreslåede tiltag

i model 1, bl.a. gennem genopretning af 1.500 ha overdrev og 200 ha græsnings-

skov samt genopretning af 1.300 ha vådområder med fri dynamik bl.a. ved etab-

lering af naturlige vandstandsforhold. Indsatsen målrettes mod truede og rød-

listede arter. Særlig sårbar natur sikres gennem naturpleje og –genopretning.

Klintens kystdynamik og Ulvshales og Nyords beskyttede kystlandskab rummer frie

dynamiske processer. I naturudviklingsområderne er det foreslået at etablere

væsentligt mere natur for at forbinde kerneområderne.

Øgede muligheder for at færdes i og

opleve værdifulde landskaber og natur

Hele øen foreslås forbundet med et netværk af stier, som bl.a. leder besøgende

hen til spændende oplevelser og uden om de sårbare områder. Der foreslås etab-

lering af et lokalt udviklingsselskab for bæredygtig turisme og en naturskoletjeneste

i forbindelse med Geocenter Møns Klint. Der udarbejdes en handlingsplan for

formidlingsaktiviteter i nationalparken og foreslås koordination mellem stat og det

nye Geocenter, evt. gennem en nationalparkadministration.

Styrkelse og synliggørelse af væsentlige

kulturhistoriske værdier

Kultursporene og miljøerne fra historisk og nyere tid afspejler den alsidige erhvervs-

struktur, der endnu er bevaret her, men som er forsvundet andre steder.

Der ses en klar sammenhæng mellem de kulturhistoriske bevaringsværdier og

landdistriktsudvikling. Bevaring af bygninger og fastholdelse af de traditionelle

erhverv er derfor det væsentligste indsatsområde. Vedligeholdelse og pleje udfø-

res af lokale lav og arbejdsgrupper ud fra en overordnet handlingsplan. Afviklingen

af landskabets ældre infrastruktur skal stoppes, og nye og gamle adgangsveje

etableres og genåbnes.
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Thy

Kort 6: Kort med afgrænsningsforslag for Nationalpark Thy

med forskellige beskyttelsesforhold.
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Thy

Udvalgte kriterier Vurdering

Områdeafgrænsning Afgrænsningen er fastlagt på baggrund af ejerskab, landskabsfredninger, Na-

tura 2000-status m.m. På langt sigt bør den kystnære del af havet inddrages,

idet det indgår i en dynamisk sammenhæng med det foreslåede område, lige-

som det bør undersøges om oplandet til nogle af områdets store søer kan

inddrages. Området er på 24.370 ha næsten udelukkende landareal.

Arealer af national og international,

herunder forskningsmæssig, betydning mht.

biodiversitet, naturtyper og økologiske

sammenhænge

De store sammenhængende klit- og klithedelandskaber i Thy er enestående i både

dansk og international sammenhæng. De udgør en stor del af det nordeuropæiske

klitareal og den unikke naturtype den nordatlantiske klithede. Flora og fauna er

særpræget, sjælden og sårbar. 53 pct. er Natura 2000-område og 58 pct. er

fredet. Området på land har en størrelse, der giver det internationalt format.

Potentiale for på kort og langt sigt at skabe

større sammenhængende naturområder

– herunder styrke naturkvalitet, kontinui-

tet og fri dynamik

Der vil kunne ske en afgørende styrkelse af naturværdierne i klitter og klitheder.

Det foreslås på kort sigt at styrke lysåbne naturtyper, bl.a. gennem rydninger og

tyndinger af 700 ha i klitplantagerne. Herved skabes mulighed for spredning og

udvikling af det karakteristiske plante- og dyreliv, som nu er isoleret som øer

mellem plantagerne. Forslaget om vandstandshævning og græsning med naturlige

græssere vil også styrke dynamikken. Særligt sårbar natur sikres gennem regule-

ret færdsel og overvågning af udviklingen.

Øgede muligheder for at færdes i og

opleve værdifulde landskaber og natur

Det eksisterende stinet udbygges sammen med overnatningsfaciliteter, og færds-

len styres udenom de sårbare områder.

Formidlingen tager udgangspunkt i et foreslået centralt Nationalparkcenter Thy

understøttet af andre mindre centre og museer ude i området. Der fokuseres på

at opbygge en skoletjeneste i området.

Styrkelse og synliggørelse af væsentlige

kulturhistoriske værdier

De væsentligste kulturhistoriske spor knytter sig til thyboernes skiftende brug af

klitlandskabet, sandflugt, redningsvæsen samt 2. verdenskrig. Der lægges vægt på

tværfagligt samarbejde, og kulturhistorien indgår bl.a. i forsøg med naturpleje og

udvikling af egnsprodukter. De kulturhistoriske værdier synliggøres ved vedlige-

holdelse og pleje af vegetation, så de er visuelt og fysisk tilgængelige, og gennem

formidling, så deres kulturhistoriske rolle forstås. Redningsvejen og Kystvejen er

adgangsvejen, der knytter vigtige kulturspor sammen, men derudover skal der

også sikres adgang til fjernere liggende kulturspor.
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Vadehavet

Kort 7: Kort med to afgrænsningsforslag for Nationalpark Vadehavet

– henholdsvis model 1 og 2 – samt forskellige beskyttelsesforhold.
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Vadehavet

Udvalgte kriterier Vurdering

Områdeafgrænsning Begge forslag til afgrænsning er store. De udgør hhv. 133.949 og 154.409 ha.

Områderne har umiddelbart arealer af en størrelse, der berettiger til international

nationalparkstatus. Model 2 medtager marskarealerne bag digekronen i forsla-

get, hvorved områdets geologiske sammenhæng og funktionalitet for fuglelivet

sikres som en helhed.

Arealer af national og international,

herunder forskningsmæssig, betydning mht.

biodiversitet, naturtyper og økologiske

sammenhænge

Vadehavet er et vådområde af overordentlig stor naturmæssig betydning natio-

nalt og internationalt. Med sine vadeflader og kystnære natur med klitter, strand-

enge og marsk udgør Vadehavet et helt særligt og dynamisk økosystem. Området

er afgørende som rasteplads for millioner af fugle på træk, men også for en række

af Danmarks ynglende fugle, samt fisk og havpattedyr er området af vital betyd-

ning. Omkring 97 pct. af området er omfattet af Natura 2000 og Ramsar. 84-94

pct. af området er – alt efter model – fredet.

Potentiale for på kort og langt sigt at skabe

større sammenhængende naturområder

– herunder styrke naturkvalitet, kontinui-

tet og fri dynamik

Vadeflader og havområder skal sikres mod menneskelig indgriben gennem plan-

lægning og zonering. Strandengene afgræsses og i inddigede marskområder etab-

leres en mosaik af driftsformer til gode for fuglelivet. Det foreslås endvidere at

lade strande og klitter udvikle sig naturligt, dog under hensyntagen til befolkning-

ens sikkerhed. Projektet fremhæver mulighederne for gennem koordinering af

nationale og lokale interesser i området at udvide beskyttelsen af Vadehavets

sårbare natur med respekt for lokalbefolkningens levevilkår og udviklingsmulighe-

der, baseret på et bæredygtigt grundlag. Projektet tager udgangspunkt i eksiste-

rende foranstaltninger og tiltag og kommer med få nye tiltag.

Øgede muligheder for at færdes i og

opleve værdifulde landskaber og natur

Der foreslås flere faciliteter, ligesom færdslen skal kanaliseres hen, hvor naturen

er robust. Digerne foreslås som evt. mulighed. Området er allerede meget besøgt

og de foreslåede tiltag vægtes grundigt mod en holdbar udnyttelse af området.

Behovet for yderligere formidling skal vurderes og en koordinering af eksiste-

rende formidlingscentre skal sikre de besøgende et optimalt besøg.

Styrkelse og synliggørelse af væsentlige

kulturhistoriske værdier

Vadehavsområdets kulturhistorie ligger i samspillet mellem menneske og natur,

dvs. tilpasningen til det dynamiske landskab, som kan aflæses af kulturspor og

landskab og i skikke og traditioner.

Kulturhistorien skal understøtte den lokale identitet og i samarbejde med

jordbrugserhvervet formidle brugen af landskabet. Resultaterne af LancewadPlan

projektet, bl.a. et kulturarvsatlas vil danne udgangspunkt for varetagelsen af de

kulturhistoriske værdier. Stude-drivvejen kan være hovedvejen til de kulturhisto-

riske værdier. Derudover skal vej- og stisystemet udbygges, bl.a. med rundture i

områder med landskabs- og kulturværdier.
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Formål med nationalparker
Det er ikke nævnt udtrykkeligt i følge-
gruppens kommissorium, at følge-
gruppen skal komme med en anbefa-
ling til formålet med etablering af natio-
nalparker i Danmark. Følgegruppen har
dog i sit arbejde fundet det vigtig og
hensigtsmæssigt at formulere et forslag
til beskrivelse af formålet, således at det
er tydeligt, hvad udgangspunktet med
nationalparker er, og der er en fælles
forståelse for, hvorfor der skal etableres
nationalparker i Danmark.

Overordnede drøftelser
Der er enighed i følgegruppen om, at
nationalparker i Danmark bør fremme
en bred vifte af formål – eksempelvis
natur, kulturhistorie, friluftsliv, formid-
ling, undervisning, forskning og lokal-
samfundets udvikling. Følgegruppen har
under sine drøftelser understreget, at det
vigtigste formål må være at styrke og
udvikle naturen, hvilket er i overens-
stemmelse med dels Wilhjelmudvalget
anbefaling, og dels med indholdet i re-
geringens igangsættelse af pilotpro-
jekterne. De øvrige forhold er også af
stor betydning, men følgegruppen har
ikke i øvrigt ønsket at opstille en priori-
tering mellem de forskellige formål med
en nationalpark.

Følgegruppen har endvidere i sine
drøftelser lagt vægt på, at en dansk na-
tionalpark både har et nationalt sigte,
hvor nationale formål i forhold til natur
og internationale forpligtigelser skal va-
retages, og et mere lokalt sigte, hvor
befolkningens medejerskab anses som
vigtigt for at få en velfungerende natio-
nalpark, og hvor der lægges vægt på
befolkningens muligheder for fortsat at
bo og drive erhverv i områderne.

Anbefaling – formål
• at sikre større sammenhængende

naturområder og landskaber af na-
tional og international betydning

• at styrke områdernes naturkvalitet
og biologiske mangfoldighed afgø-
rende samt sikre kontinuitet og mu-
ligheder for fri dynamik i naturen,

• at bevare og styrke områdernes

landskabelige og geologiske værdier
• at bevare og synliggøre de kultur-

historiske værdier
• at bevare og synliggøre mangfoldig-

heden i kulturlandskabet
• at understøtte og styrke forskning,

undervisning og formidling i områ-
dets værdier

• at fremme befolkningens mulighe-
der for at bruge og opleve naturen
og landskabet, bl.a. gennem en for-
midling af områdets natur- og kul-
turhistoriske værdier

• at understøtte en udvikling til gavn
for lokalsamfundet, herunder er-
hverv, under respekt af beskyttelses-
interesserne

• at styrke bevidstheden om områdets
værdier gennem en inddragelse af
befolkningen i dets forvaltning og
udvikling.

Følgegruppens uddybende
bemærkninger til formålet
Det overordnede formål fastlægger de
hensyn, der skal lægges til grund for
udpegning og udvikling af danske natio-
nalparker.

Det skal med henvisning til Wilhjelm-
udvalgts rapport og regeringens hand-
lingsplan for biologisk mangfoldighed
præciseres, at styrkelsen af naturværdi-
erne i nationalparkerne ikke bør ske på
bekostning af den øvrige natur.

F Ø L G E G R U P P E N S   A R B E J D E
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Udgangspunktet er, at der skabes større
sammenhængende naturområder og
landskaber indenfor de udpegede
nationalparkområder. Udviklingen vil
ske i løbet af en længere periode.

På baggrund af de eksisterende for-
hold understøttes naturens fri dynamik
indenfor de naturtyper, hvor det er hen-
sigtsmæssigt.

Befolkningens mulighed for at bruge
naturen og landskabet i nationalparker-
ne skal øges og i øvrigt ske med respekt
for områdernes beskyttelsesinteresser.
Vigtige midler til at øge befolkningens
muligheder vil i den forbindelse være
formidling, oplevelser og information.

De kulturhistoriske værdier skal ses i
sammenhæng med natur, viden om
menneskets samspil med naturen og
kulturarvens store betydning for befolk-
ningens oplevelsesmuligheder.

Nationalparkerne kan komme til at
bidrage til en udvikling til gavn for lo-
kalsamfundet, herunder til forbedring af
levevilkårene. Men udviklingen skal ske
i respekt for naturværdierne, som er det
overordnede formål med udpegning og
udvikling af nationalparker i Danmark.
Udviklingen af nationalparker bør ske i
samspil mellem befolkningen og myn-
dighederne, så nationalparkerne foran-
kres lokalt.

Udpegningskriterier for
nationalparker
Følgegruppen har til opgave at komme
med anbefalinger til udpegningskriterier
i forbindelse med udvælgelse, udpeg-
ning og etablering af nationalparker.

Overordnede drøftelser om
kriterier
Følgegruppens drøftelser om kriterier har
taget udgangspunkt i de udmeldinger,
som minister eller regering har udsendt
i forbindelse med igangsættelsen af
pilotprojekterne, Handlingsplan for bio-
logisk mangfoldighed og følgegruppens
2 notater, der har været udsendt til pi-
lotprojekterne, om ’regeringens udmel-
dinger om styrkelsen af naturværdierne´
og ’regeringens udmeldinger om styr-
kelsen af friluftsliv og kulturhistoriske

værdier´ i relation til arbejdet med pi-
lotprojekterne.

Følgegruppen finder ikke, at erhvervs-
udvikling kan ses som et kriterium for
udpegning af en nationalpark. Det må i
stedet ses i forbindelse med natio-
nalparkens formål.

Følgegruppen lægger til grund, at bred
lokal opbakning er en forudsætning, når
et område skal udvælges, udpeges og
etableres som nationalpark. Følgegrup-
pen har derfor valgt at inddrage begre-
bet bred lokal opbakning under proce-
dure for udvælgelse, udpegning og etab-
lering jf. nedenfor.

Følgegruppen har endvidere under
drøftelserne præciseret, at en skabelse
af sammenhængende naturområder
sker inden for nationalparkens afgræns-
ning, og at mulighederne for at færdes
i og opleve værdifulde landskaber og
natur følger de almindelige adgangs-
regler.

Anbefaling – udpegningskriterier
Det overordnede kriterium for udpeg-
ning af et område til nationalpark er, at
området har national og/eller interna-
tional interesse på grund af dets ene-
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stående naturmæssige og landskabelige
værdier, herunder at:
• Området indeholder betydelige area-

ler, der med hensyn til biodiversitet,
naturtyper og økologiske sammen-
hænge rummer værdier af national
og international betydning, herunder
forskningsmæssige værdier

• Området rummer et betydeligt po-
tentiale for på kort eller lang sigt at
etablere større sammenhængende
naturområder og for at styrke natur-
områdernes naturkvalitet, kontinui-
tet og skabe muligheder for fri dyna-
mik

• Området bidrager sammen med an-
dre danske nationalparker til at
dække de vigtigste danske natur-
typer

• Områdets etablering som national-
park er et velegnet redskab til en
koordineret, langsigtet udvikling af
områdets naturmæssige, landskabe-
lige, geologiske, kulturhistoriske og
friluftsmæssige værdier i samspil med
lokalbefolkningen og erhverv.

• Området giver befolkningen og be-
søgende bedre muligheder for at fær-
des i og opleve værdifulde landska-
ber og natur

• Området bidrager til at styrke og syn-
liggøre væsentlige kulturhistoriske
værdier.

Følgegruppens uddybende
bemærkninger til udpegnings-
kriterier
Udpegningskriterierne bør anvendes al-
lerede i den indledende fase, hvor mil-
jøministeren udvælger de områder, der
skal gennemgå den udpegnings- og eta-
bleringsprocedure med en tilhørende
offentlighedsfase, som foreslås indført i
forbindelse med en lov om national-
parker.
For at et område kan komme i betragt-
ning til at blive udvalgt som et natio-
nalparkprojekt, bør der lægges vægt på,
at der er mulighed for at få opfyldt de

endvidere afgørende, at der er de for-
nødne ressourcer og incitamenter til at
gennemføre projekterne.

Afgørende for, om et område bliver ud-
peget som nationalpark efter at have
gennemgået etableringsproceduren, vil
være, at de fleste af udpegningskriteri-
erne vurderes at være opfyldt. Det er
dog et absolut krav, at der vil ske en
afgørende styrkelse af naturværdierne.

Procedure for udvælgelse,
udpegning og etablering af
nationalparker
Følgegruppen har til opgave at komme
med anbefalinger til procedure i forbind-
else med udvælgelse, udpegning og eta-
blering af nationalparker.

Overordnede drøftelser om
udvælgelse, udpegning og
etablering af nationalparker
Følgegruppen har under sine drøftelser
lagt vægt på, at der i forbindelse med
den indledende udvælgelse skelnes mel-
lem helt nye områder og de gennem-
førte pilot- og undersøgelsesprojekter,
hvor der allerede er lavet et stort ar-
bejde, for at tydeliggøre områdernes
egnethed til nationalpark. Det har lig-
get følgegruppen på sinde, at der sikres
et tilstrækkeligt udvælgelsesgrundlag.
Det første skridt i forbindelse med af-
søgningen af mulighederne for at et om-
råde kan komme på tale som national-
park er, at der gennemgås en længere
fase med undersøgelser og planlæg-
ningsovervejelser samt en inddragelse
af lokalbefolkningen, der sikrer en åben
debat og lokal forankring. Først når der
er tilvejebragt en tilstrækkelig viden om
områdets eksisterende og potentielle
værdier, og der gennem deltagelse i
arbejdsgrupper, studiekredse, offentlige
møder mv. er sket en reel inddragelse
af lokalbefolkningen i drøftelser og over-
vejelser om formål og indhold af en
eventuel nationalpark, er der grundlag
for at igangsætte en egentlig etable-
ringsprocedure. De gennemførte pilot-
projekter opfylder kravene til en sådan
indledende planlægnings- og debatfase.
For nye områder, der ønskes at indgå i
en udvælgelse af nationalparker, bør der
derfor udarbejdes lignende rapporter,
der kan belyse områdets egnethed som
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nationalpark og den lokale opbakning
til ideen.

For selve udpegningsfasen har følge-
gruppen lagt vægt på, at der skal være
et éntydigt forslag til geografisk afgræns-
ning, og at de økonomiske vilkår og vir-
kemidler skal være afklaret. Følgegrup-
pen har således ønsket at understrege,
at lokalbefolkningen, herunder de be-
rørte lodsejere, har en så vidt mulig klar
forestilling om, hvad der vil være ind-
holdet i en kommende nationalpark, og
under hvilke præmisser nationalparkens
udvikling vil foregå.

Der skal på dette grundlag gennem-
føres en ny debatfase med inddragelse
af befolkningen i debatten.

Følgegruppen har drøftet, hvad der lig-
ger i kravet om ’bred lokal opbakning’.
Følgegruppen mente ikke, at det var
muligt at definere begrebet og give en
nærmere fortolkning af, om der var lo-
kal opbakning i et område. Det måtte
bero på en politisk vurdering, som blev
foretaget af miljøministeren. Der var
enighed om, at enkeltpersoner eller en-

kelte grupper ikke kan være blokerende
for etablering af en nationalpark. Det
var endvidere enighed om, at der læg-
ges større vægt på holdningen hos per-
soner, der bor i lokalområdet, end hos
personer der bor andre steder i Dan-
mark. Endvidere var der enighed om,
at ’bred lokal opbakning’ i hvert fald
forudsætter tilslutning fra den eller de
kommunalbestyrelse(r), der repræsente-
rer arealer inden for området. Det er en
forudsætning for følgegruppen, at
nationalparkernes udvikling bygger på
hovedprincippet om frivillighed, og
følgegruppen er i øvrigt overbevist om,
at den lokale opbakning vil være helt
central for at få en velfungerende na-
tionalpark.

Anbefaling – procedure for udvæl-
gelse, udpegning og etablering af
nationalparker
Følgegruppens forslag tager udgangs-
punkt i, at Folketinget har vedtaget en
lov om nationalparker, hvor ministeren
får til opgave at udvælge de områder,
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der skal i gang med en udpegnings-
procedure og en egentlig etablering.

Det første trin i processen vil være, at
ministeren udvælger det eller de om-
råde(r), som bliver kandidater (benævnt
nationalparkprojekter nedenfor) til at
blive nationalpark.

Følgegruppen vil anbefale at følgende
forhold indgår i en udvælgelse af natio-
nalparkprojekter.
• For at et område kan komme i be-

tragtning til at blive udvalgt af mini-
steren til nationalparkprojekt, bør der
lægges vægt på, at flest mulige af
formålene og udpegningskriterierne
i loven vil kunne opfyldes.

• Der bør derfor forud for udvælgel-
sen af nationalparkprojektet være
gennemført en vurdering af de po-
tentielle områders egnethed. Vurde-
ringen bør gennemføres med ud-
gangspunkt i de udarbejdede rap-
porter fra pilotprojekterne og følge-
gruppens evaluering heraf. For un-
dersøgelsesprojekterne er udgangs-
punktet de udarbejdede rapporter.

• Før helt nye områder kan komme i
betragtning til at blive udvalgt som
nationalparkprojekter, bør der gen-
nemføres et projekt og udarbejdes
en rapport i stil med det, der har
været gennemført for pilot- og un-
dersøgelsesprojekterne.

Følgegruppen har følgende anbefaling
til en procedure for udpegning af natio-
nalparkprojekter.
• Miljøministeren træffer beslutning

om, hvilke områder der udvælges til
at gennemføre den i loven foreskrev-
ne udpegningsprocedure.

• Miljøministeren udarbejder et udkast
til landsplandirektiv og et udkast til
bekendtgørelse for hvert af de om-
råder, der udvælges til nationalpark
projekt.

• Udkast til landsplandirektiv og be-
kendtgørelse udarbejdes med ud-
gangspunkt i lovens beskrivelse af
formål og udpegningskriterier, de
udarbejdede rapporter og den for
områderne gældende overordnede

planlægning (de gældende region-
planer, der er ophøjet til landsplan-
direktiver).

• Forslag til nøjagtig områdeafgræns-
ning og det formål og de rammer,
som skal gælde for planlægningen
af områderne, vil fremgå af udkast
til bekendtgørelse og landsplan-
direktiv.

• Til brug for debatfasen fremlægges
information om hovedtankerne med
den foreslåede nationalpark, forskel-
len mellem kerneområder og korri-
dorer, den langsigtede udvikling af
områder, hovedprincippet om frivil-
lighed osv. Informationerne bør tage
udgangspunkt i det projekt, der er
udarbejdet i forbindelse med områ-
dets udvælgelse til nationalparkpro-
jekt.

• Forinden bør det af hensyn til bl.a.
de berørte lodsejere være afklaret,
hvilke økonomiske vilkår og virke-
midler mv. nationalparkens etable-
ring og drift vil blive baseret på.

• Der gennemføres inden for de før-
ste uger af høringsperioden en skrift-
lig orientering af de berørte lodsejere
og evt. erhvervsfiskere for at sikre
en direkte information.

• Miljøministeriet forestår sammen
med den eller de berørte kommu-
ner den offentlige debat – med en
debatfase på mindst 4 måneder. Der
sikres en bred inddragelse af lokal-
befolkningen og hovedinteressenter.

Følgegruppen kan anbefale følgende for
en etablering af en nationalpark.
• Beslutning om etablering af et om-

råde som nationalpark træffes af mil-
jøministeren på grundlag af den
gennemførte offentlighedsfase.

• Etableringen sker ved udstedelse af
et landsplandirektiv for området og
ministeriel bekendtgørelse.

• Der etableres en nationalparkadmini-
stration i overensstemmelse med
loven og bekendtgørelsen.
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Følgegruppens uddybende
bemærkninger
Følgegruppen foreslår, at nationalpark-
bestyrelsen inden for 2 år efter etable-
ringen af parken udarbejder en forvalt-
ningsplan indenfor de rammer, der er
fastlagt i landsplandirektivet og bekendt-
gørelsen. Nationalparkbestyrelsen ind-
drager lokalbefolkningen i forbindelse
med udarbejdelse af forvaltningsplanen.
Forvaltningsplanen skal gennemgås med
faste mellemrum med henblik på en
eventuel revision.

Følgegruppen skal endvidere frem-
hæve at en udvikling af nationalparker
bygger på et hovedprincip om frivillig-
hed, og at nationalparken løbende ud-
vikles over en længere årrække på f.eks.
20 – 30 år.

Opstår der ønsker i mindre bysamfund
eller større områder om at blive en del
af en nationalpark, kan parken udvides
ved at følge den almindelige udpeg-
ningsprocedure med landsplandirektiv
og en ny bekendtgørelse. I tilfælde af,
at et mindre antal lodsejere ønsker at
indgå i nationalparken, bør der under-
søges muligheder for at etablere en for-
enklet procedure.

Model for nationalparker
Det fremgår af kommissoriet for følge-
gruppens arbejde, at følgegruppen skal
give anbefalinger til danske modeller for
nationalparker herunder procedurer og
kriterier for deres etablering og deres
forvaltnings- og lovgivningsmæssige ram-
mer, samt en balanceret afvejning af alle
de involverede interesser.

Følgegruppens overordnede
drøftelser af de lovgivnings-
mæssige rammer
Følgegruppen har lagt til grund, at de
lovgivningsmæssige rammer – uanset
hvilken reguleringsmodel og hvilket ind-
hold, der vælges – skal bygges op over
en lov, der vedtages af Folketinget, og
en eller flere bekendtgørelser udstedt
af ministeren samt eventuelt nogle lo-
kale regler/regulativer, der omfatter min-
dre geografiske områder.

Følgegruppen har drøftet forskellige lov-
modeller, og har peget på, at en ram-
melov, der skal indeholde generelle reg-
ler for alle nationalparker, og som be-
myndiger ministeren til at fastsætte mere
detaljerede regler, harmonerer bedst
med dansk retstradition og vil være den
mest smidige model, i forbindelse med
en løbende udpegning og etablering af
flere nationalparker.

De andre modeller, der har været drøf-
tet, dvs. udarbejdelse af en selvstændig
lov for hver enkelt nationalpark eller at
udbygning af den gældende lovgivning,
dvs. primært naturbeskyttelsesloven og
planloven, har følgegruppen fundet
usmidige og mindre egnede end en ram-
melov.

Følgegruppen har på denne baggrund
anbefalet, at rammeloven skal være den
overordnede hjemmel for ministerens
udpegning af den enkelte nationalpark.
Udpegning og etablering kan herefter
formelt ske ved miljøministerens lands-
plandirektiv og bekendtgørelse om den
enkelte nationalpark.

Følgegruppen har drøftet de mere
overordnede emner, som en rammelov
kan indeholde. Følgegruppen har lagt
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vægt på, at loven i hvert fald skal fast-
sætte formålet med etablering af
nationalparker og de kriterier og proce-
durer, der skal lægges til grund herfor.
Følgegruppen har lagt vægt på, at proce-
durerne skal sikre borgerinddragelse
både i forbindelse med udpegningen af
et område til nationalpark og i den se-
nere udvikling af nationalparken. Loven
skal endvidere fastlægge myndigheder-
nes, herunder de særlige nationalpark-
myndigheders, ansvar og opgaver og de
procedurer, de skal følge bl.a. ved ud-
arbejdelsen af forvaltningsplanen. Ende-
lig skal loven indeholde bestemmelser
om klage og erstatning. Hvad angår ad-
gangen til frilufts- og idrætsaktiviteter
var der desuden opbakning til, at denne
reguleres af eksisterende lovgivning,
hvilket kommer til at fremgå af bemærk-
ningerne til loven.

Følgegruppens overordnede
drøftelser af forvaltningsmodeller
og de forvaltningsmæssige
rammer

Det stod fra starten af følgegruppens
arbejde klart, at der var to forskellige
grundholdninger til en fremtidig dansk
model for nationalparker. På den ene
side er nationalparker i sagens natur et
nationalt anliggende, der medfører na-
tionale krav til naturindhold og forvalt-
ning af områderne. Omvendt er det li-
geså indlysende, at det er formålsløst
at forsøge at etablere nationalparker,
der ikke har en bred lokal forankring,
og at en stor lokal indflydelse på for-
valtningen af området på tilsvarende
måde er en nødvendighed.

Daværende miljøminister Hans Chr.
Schmidt har i sine igangsætningsbreve
for de 7 pilotprojekter understreget
begge synsvinkler. Hans Chr. Schmidt
har efterfølgende givet en række tilsagn,
herunder om at udviklingen af national-
parker er baseret på et hovedprincip om
frivillighed, og hvis der undtagelsesvis
bliver gennemført tvangsmæssige re-
striktioner, vil det ske mod fuld kom-
pensation, samt at der ikke vil blive gen-
nemført restriktioner i nationalparker,
som ikke gælder uden for. Han har end-
videre understreget, at etablering af en
nationalpark forudsætter bred lokal op-
bakning.

Arbejdet med de 7 pilotprojekter, og
dermed også i følgegruppen, har, uan-
set disse tilsagn, været præget af en
betydelig skepsis i lodsejerkredse over-
for nationalparktanken. Denne skepsis
var bl.a. begrundet i, at jordbruget tidli-
gere havde oplevet, at forsikringer fra
Skov- og Naturstyrelsen m.h.t. forpligtel-
serne efter Natura 2000 ikke kunne
holde for EU-domstolen.

Jordbrugets skepsis har mødt forstå-
else i følgegruppen, og den kendes også
mange steder fra i udlandet, hvor man
har etableret nationalparker.

Et andet hovedproblem har været at
finde frem til en forvaltningsmodel, der
på den ene side sikrede, at man kunne
opnå hovedformålet med at etablere
nationalparker, nemlig at beskytte og
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styrke naturværdierne, og på den an-
den side sikrede en stor lokal indflydelse
på nationalparkens planlægning og for-
valtning, og i den forbindelse tog hen-
syn til den nye kommunale struktur og
opgavefordeling.

Følgegruppen har lagt afgørende
vægt på at forsøge at tilvejebringe for-
slag til løsninger, der kunne opnå enig
tilslutning blandt følgegruppens med-
lemmer, og der har været udvist en be-
tydelig vilje hos repræsentanterne fra or-
ganisationerne og de berørte kommu-
ner for at kunne opnå en sådan enig-
hed.

Følgegruppen har taget udgangspunkt
i Wilhjelmudvalgets rapport, hvor hoved-
formålet med forslaget om at etablere
nationalparker var ønsket om over en
lang årrække at tilvejebringe større sam-
menhængende naturområder og at styr-
ke naturkvaliteten, både i de eksisteren-
de naturområder og i de nye naturom-
råder. Wilhjelmudvalget tog udgangs-
punkt i et hovedprincip om frivillighed,
og man baserede i væsentlig grad be-
skyttelsen på eksisterende lovgivning og
planlægning, dvs. især regionplanlæg-
ningen.

Følgegruppen har endvidere ladet sig
inspirere af rapporterne fra pilotpro-
jekterne, der lægger vægt på modeller
med en hovedvægt på lokal styring og
på frivillighed. Det er af flere foreslået,
at der bør sidde lokale, regionale og
statsligt valgte repræsentanter i et sty-
rende organ samt enkelte repræsentan-
ter fra de lokale nationalparkråd. Det
er blandt flere af pilotprojekterne for-
slag om små bestyrelser, og et større og
bredere sammensat lokalt nationalpark-
råd, med repræsentanter fra organisa-
tioner og interesser i området. Rådet
foreslås at være rådgivende i forhold til
nationalparkbestyrelserne.

Udenlandske erfaringer med
forvaltningsmodeller
Følgegruppens drøftelser af udenland-
ske forvaltningsmodeller har taget ud-
gangspunkt i erfaringer fra England,
Skotland, Sverige, Holland og Tyskland
(se bilag 5).

De udenlandske eksempler viser en
bred variation af forvaltningsmodeller,
der spænder fra at benytte de eksiste-
rende forvaltningsmæssige rammer i
regioner og kommuner til at nedsætte
bestyrelser og rådgivende udvalg for de
enkelte nationalparker. Den store varia-
tion i modeller skyldes bl.a. den meget
forskelligartede lovgivning, der gælder
for planlægning og regulering af det
åbne land i de forskellige lande.

Følgegruppen har især fundet inspi-
ration i den engelske og skotske mo-
del, hvor der for hver nationalpark ned-
sættes en nationalparkbestyrelse.

Bestyrelserne er bredt sammensatte
med op til 25 medlemmer og har både
lokalt valgte og statsligt udpegede med-
lemmer. Medlemmerne kan være inter-
esseorganisationer, fagligt relevante per-
soner og berørte myndigheder. Såvel lo-
kale som ministeren vælger medlemmer
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til bestyrelsen, og formanden vælges af
bestyrelsens medlemmer.

I Holland har man omvendt kun en
rådgivende komité, der rådgiver ejere
og lokale og regionale myndigheder.
Antallet af medlemmer i komitéen va-
rierer mellem parkerne, og det er mini-
steren, der udnævner alle medlem-
merne. Ministeren udpeger en uafhæn-
gig formand for komitéen

Den svenske model har ingen besty-
relse eller råd, og det er miljøministe-
ren der er overordnet ansvarlig, da de
svenske nationalparker udelukkende er
etableret på statsejede arealer.

I den undersøgte tyske model er der
oprettet en nationalparkstyrelse, der er
en selvstændig planlægningsmyndig-
hed, som refererer til delstatsministeren
for landbrug, miljø og landområder.

I følgegruppen har der været drøftel-
ser af, hvilken kompetence man bør til-
lægge en evt. nationalparkbestyrelse. I
flere af landene udarbejdes forvaltnings-
planer, som bestyrelserne eller myndig-
heder har ansvar for. I lande som Hol-
land og Tyskland spiller en forvaltnings-
plan ikke den store rolle.

Man har i nogle tilfælde for eks. Eng-
land og Skotland tillagt nationalpark-
bestyrelsen en myndighed til at plan-
lægge på tværs af den almindelige fysi-
ske planlægning. I både Skotland, Eng-
land og Tyskland har nationalparkerne
opgaver, som er overtaget fra andre
myndigheder. I Sverige er det Lensstyrel-
sen, der er forvaltningsmyndighed og har
ansvaret for at udarbejde et tillæg til en
regionalplan, der således svarer til en
forvaltningsplan.

Følgegruppen har endvidere set på
andre landes daglige administration og
forvaltning af nationalparkerne. I Eng-
land, Skotland og Tyskland er disse funk-
tioner henlagt til en selvstændig lokal
nationalparkadministration. I Holland
foregår administrationen på den måde,
at regionen er sekretariat for den rådgi-
vende komité, og kommunerne admi-
nistrerer tilladelser i parken. I Sverige er
det Lensstyrelsen, der står for admini-
strationen.

Følgegruppen har endvidere drøftet de
af IUCN opstillede kategorier for beskyt-
tede områder. Danmark har i 2000 gen-
nemført en udpegning af hvilke af vore
beskyttede naturområder, der hører un-
der IUCN’s seks forskellige kategorier.
IUCN opererer med en særlig kategori,
kategori II, der benævnes ’National-
parker’. Flere af de gennemførte pilot-
projekter har – i større eller mindre om-
fang – arealer, der hører under kategori
II. I pilotprojekterne findes endvidere
arealer, der er klassificeret i forhold til
andre af IUCN’s kategorier for beskyt-
tede naturområder, især kategori V, ”be-
skyttede landskaber”.

IUCN’s kategorier indebærer ikke na-
tionale forpligtigelser for Danmark, men
de kan tjene til inspiration for det vi-
dere arbejde. Det er følgegruppens an-
befaling, at vi i Danmark selv bestem-
mer hvilken nationalparkmodel, vi vil
lægge os fast på, ligesom det er sket i
England og Skotland. Den danske na-
tionalparkmodel skal tage udgangs-
punkt i, at Danmark er et intensivt ud-
nyttet land, hvor der er tradition for ak-
tivt jordbrug og andre erhverv – under
forskellige vilkår – i næsten alle dele af
landet, men hvor der dog også findes
mere ekstensivt udnyttede områder el-
ler næsten uberørte naturområder.

F Ø L G E G R U P P E N S   A R B E J D E
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Følgegruppens overordnede
drøftelser om forvaltningsmodeller
De lokale styregrupper for pilotpro-
jekterne har gjort meget ud af at disku-
tere, hvilken forvaltning nationalparker-
ne skal have, dvs. om nationalpark-
myndigheden skal være lokalt baseret
og i givet fald hvordan, eller om national-
parkerne skal have et statsligt (decen-
tralt eller centralt) ophæng. I pilotpro-
jekterne har der ofte været ønske om
en forvaltning, hvor det lokale element/
kommunerne får så stor indflydelse som
muligt. Der er i pilotprojektrapporterne
beskrevet flere forskellige modeller, der
varierer en del, dels på grund af forskel-
lige lokalpolitiske holdninger, dels fordi
områdernes karakter varierer meget, og
endelig fordi staten i nogle områder ejer
størstedelen af arealerne, men i andre
betydeligt mindre.

Følgegruppen har fundet det relevant
at få undersøgt de forvaltningsretlige og
retssikkerhedsmæssige konsekvenser af
et repræsentativt udsnit af modeller,
hvor beslutningskompetencen lægges
helt eller i væsentlig grad lokalt, samt
en eller flere modeller baseret på et
statsligt ophæng, men hvor den lokale
indflydelse reelt sikres gennem et ho-
vedsageligt rådgivende nationalparkråd.
Følgegruppen har til brug for sin drøf-
telse af forskellige forvaltningsmodeller
bedt professor, dr. jur. Henrik Zahle,
Københavns Universitet, om et juridisk
responsum. Henrik Zahles responsum er
vedlagt som bilag 8.

Henrik Zahle har peget på, at nogle
af de opstillede modeller manglede de-
mokratisk mandat, hvis bestyrelsen
skulle løse myndighedsopgaver, men har
ellers ikke peget på væsentlige betæn-
keligheder eller juridiske/forvaltnings-
mæssige begrænsninger.

Drøftelserne om, hvordan en natio-
nalparkbestyrelse skal sammensættes,
har gået på, om bestyrelsen, som det
er foreslået af pilotprojekterne, skal
bestå af få medlemmer, således at inte-
resseorganisationer og personer med
faglig ekspertise kun deltager i et råd-
givende organ, eller om bestyrelsen skal
være bredere sammensat med f.eks. op

til 25 medlemmer, som det er tilfældet i
Skotland og England. Der har været drøf-
tet flere modeller, hvor enten myndig-
heder, statslige og/eller kommunale re-
præsentanter har overvægt, og model-
ler, hvor repræsentanter for organisatio-
ner og andre medlemmer, der repræ-
senterer befolkningen, har overvægt.

Følgegruppen lagde sig hurtigt fast på,
at det vil være mest hensigtsmæssigt,
at der nedsættes en relativt lille besty-
relse på 7-13 medlemmer for hver na-
tionalpark. Følgegruppen har lagt vægt
på, at der er tale om et ulige antal med-
lemmer.

Følgegruppen peger på en model,
hvor bestyrelsen repræsenterer de væ-
sentligste interessenter, dvs. statslige,
kommunale, udvalgte interesseorganisa-
tioner og repræsentation fra det lokale
nationalparkråd, sådan at bestyrelsen
får en lokal dominans. Det fastlægges i
bekendtgørelsen, hvilke interesse-
organisationer, der kan få plads i de
enkelte bestyrelser, der dermed ikke
nødvendigvis bliver helt ens. Formanden
foreslås udpeget af ministeren.

Det har været drøftet, hvilken rolle
kommunerne skal spille i bestyrelsen,
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men der har ikke været opbakning til,
at nationalparkbestyrelsen alene skulle
være sammensat af medlemmer af
kommunalbestyrelserne for de berørte
kommuner.

I spørgsmålet om nationalparkbesty-
relsens opgaver har det været drøftet,
om bestyrelsen skal have myndigheds-
opgaver. Følgegruppen har fundet, at
myndighedsopgaverne skal forblive hos
stat og kommune, idet der er lagt vægt
på at undgå at etablere et ekstra myn-
dighedsniveau.

Et spørgsmål, der i særlig grad har
givet anledning til drøftelser i følge-
gruppen, har været, om ansvaret for ad-
ministrationen af miljømålsloven i Na-
tura 2000 områder, herunder udarbej-
delse af Natura 2000 indsatsplaner og
handlingsplaner, skulle henlægges til en
nationalparkbestyrelse. Efter miljømåls-
loven udarbejdes indsatsplanerne af
Miljøministeriet mens handlingsplanerne
udarbejdes af kommunerne. Henrik
Zahle har peget på, at det i givet fald
ville forudsætte en betydelig statslig
kontrol.

To af pilotprojekterne har lagt vægt
på – i varierende omfang – at national-

F Ø L G E G R U P P E N S   A R B E J D E

parkbestyrelsen får ansvaret for imple-
menteringen af Natura 2000 inden for
området. Opfølgningen af denne del af
miljømålsloven vil blive meget detalje-
ret og forventes at blive fulgt tæt af EU-
kommissionen. En delegation af kom-
petencen til nationalparkbestyrelserne vil
derfor forudsætte en særlig detaljeret
statslig kontrol, som vil være noget
uhensigtsmæssig, samtidig med at den
vil bryde ind i kompetencefordelingen
mellem staten og kommunerne, såle-
des som den er fastlagt ved kommunal-
reformen. Et bredt flertal af følgegrup-
pen kan derfor ikke anbefale, at natio-
nalparkbestyrelserne overtager hele el-
ler dele af implementeringen af Natura
2000.

Repræsentanterne for pilotprojekt
Vadehavet har lagt stor vægt på, at na-
tionalparkbestyrelsen får overdraget al
kompetence vedrørende Natur 2000
arealerne, ikke mindst fordi næsten hele
området er omfattet af Natura 2000, jf.
mindretalsudtalelse i bilag 9. Der har
som nævnt ikke været opbakning til
dette forslag.

Der har været enighed i følgegruppen
om, at bestyrelsens primære opgave skal
være at udarbejde en forvaltningsplan
for nationalparken, hvilket sikrer besty-
relsen en stor indflydelse på udviklingen
af naturværdierne i nationalparken. Be-
styrelsen skal i øvrigt have ansvar for
den daglige drift, herunder administra-
tion af bevilling, særlige tilskud og de
øvrige økonomiske forhold i national-
parken. Endelig har følgegruppen fun-
det det vigtigt, at bestyrelsen skal have
tillagt enkelte myndighedsopgaver af
betydning for nationalparken ved at give
bestyrelsen mulighed for at anke afgø-
relser eller fremsætte indsigelse efter
planloven mod den kommunale plan-
lægning for nationalparken.

Med valget af den relativt lille besty-
relse har følgegruppen samtidig anbe-
falet, at bestyrelsen skal suppleres af et
bredere sammensat rådgivende organ
(lokalt nationalparkråd), som også flere
pilotprojekter har peget på. Følge-
gruppen har drøftet, hvordan rådet skal
sammensættes, og har været enige om,
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at det skal sammensættes bredt af for-
skellige interesser. Også borgere og bru-
gere, der ikke repræsenterer interesse-
organisationer, skal kunne repræsente-
res. Rådet skal ikke have beslutnings-
myndighed og skal primært rådgive be-
styrelsen. Følgegruppen har hermed
ønsket at sikre, at lokale interessegrup-
per, lodsejere og borgerne, får endvi-
dere indflydelse på driften og udviklin-
gen af nationalparken, således at den
fremmer den lokale forankring.

Efter følgegruppens anbefaling skal
bestyrelsen betjenes af et sekretariat,
der står for den daglige administration
og forvaltning. Der har været drøftet,
om sekretariatsfunktionen organisato-
risk kan ligge i tilknytning til de lokale
statsskovdistrikter, om der skal etable-
res et fælles sekretariat, sammensat af
medarbejdere fra distriktet og kommu-
nen, eller om bestyrelsen skal etablere
et selvstændigt sekretariat. Følgegrup-
pen har valgt at lade det være afgø-
rende, om arealerne indenfor national-

parken overvejende består af privatejede
eller statsejet ejendom. Følgegruppen
har på denne baggrund peget på, at
sekretariatet lægges i organisatorisk til-
knytning til statsskovdistriktet, hvis sta-
ten ejer mere end halvdelen af area-
lerne i nationalparken. Herved drager
man fordel af statsskovdistriktets faglige
og praktiske ekspertise. I andre tilfælde
bestemmer bestyrelsen selv, hvorledes
sekretariatet etableres.
Flere af pilotprojekterne har peget på,
at der vil være behov for at nedsætte et
nationalt nationalparkråd, der kan drøfte
spørgsmål af fælles interesse om natio-
nalparker. Følgegruppen har fulgt denne
anbefaling og har drøftet, hvilke opga-
ver rådet skal have, om der skal kunne
klages til rådet og om det skal godkende
planer. Følgegruppen har anbefalet, at
et nationalt nationalparkråd har som sin
væsentlige opgave at rådgive ministeren
og i øvrigt indsamle og drøfte fælles
spørgsmål om nationalparker. Rådet skal
sammensættes af repræsentanter for
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ministerier, KL og forskellige organisa-
tioner og nationalparker, samt personer
med særlig sagkundskab.

Følgegruppen har endelig drøftet, om
forvaltningsplanerne for de enkelte
nationalparker skal godkendes af mini-
steren eller f.eks. af Det Nationale
Nationalparkråd. Følgegruppen har lagt
vægt på, at planens formål og rammer
er fastlagt i nationalparkloven, det
landsplandirektiv, der udlægger parken
og bekendtgørelsen for den enkelte
park, og der derfor ikke er grund til at
ministeren skal godkende planerne. Dog
skal det nationale nationalparkråd gi-
ves lejlighed til at fremkomme med
bemærkninger til forslag til forvaltnings-
planer.

Anbefaling – forvaltningsmodel
Det er forudsat, at landsplandirektivet
og miljøministerens bekendtgørelse fast-
lægger den geografiske afgrænsning af
nationalparken. Miljøministerens be-
kendtgørelse og landsplandirektivet fast-
lægger endvidere formål og de overord-
nede rammer for udarbejdelsen af for-
valtningsplanen, for den kommunale
planlægning og anden planlægning in-

denfor nationalparker. Miljøministerens
bekendtgørelse fastlægger herudover de
nærmere regler om nationalparkbe-
styrelsens sammensætning og opgaver
samt krav til forvaltningsplanen og dens
tilblivelse og revision.

Nationalparkbestyrelse

Der nedsættes en bestyrelse med et
ulige medlemsantal på 7 – 13 medlem-
mer, der sammensættes afhængigt af
områdets karakter og udstrækning med
repræsentanter for stat, kommune(r),
udvalgte centrale interesseorganisa-
tioner (typisk repræsentanter for er-
hvervsliv, herunder fiskeri- og jordbrugs-
erhvervet, DN, Friluftsrådet og evt. en-
kelte andre større organisationer) samt
to repræsentanter fra det lokale natio-
nalparkråd, der dog ikke kan være re-
præsentanter fra organisationer, der al-
lerede er repræsenteret i bestyrelsen.
Det fastlægges i bekendtgørelsen for
den enkelte nationalpark, hvilke orga-
nisationer der får plads i bestyrelsen.
Repræsentanterne skal så vidt muligt
have lokal tilknytning.

Bestyrelsen vil få en lokal tyngde, li-
gesom de(t) statslige medlemmer bør
udpeges blandt lokalt placerede an-
satte.

Bestyrelsen træffer alle beslutninger
med hensyn til ansættelse, anvendelse
af bevilling, udarbejdelse af forvaltnings-
plan, løbende prioritering af opgaver
m.v. Bestyrelsens adgang til at admi-
nistrere arv, statslige midler, tilskud,
gaver mv. samt de enkelte bestyrelses-
medlemmers ansvar i relation til gæl-
dende lovgivning uddybes og fastlæg-
ges i loven.

Forvaltningsplanen for nationalparken
omfatter mål og visioner for national-
parkens udvikling og prioriteringen af de
forskellige områder indenfor national-
parken (udpegning af kerneområder,
korridorer, mellemområder o.lign.). En
vigtig del af forvaltningsplanen vil være
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handlingsplaner til fremme af formålet
med nationalparken, herunder styrkelse
af naturen, de kulturhistoriske værdier,
friluftslivet og formidlingen. Handlings-
planen opfatter prioriteringen mellem og
anvendelsen af de forskellige virkemid-
ler: Aftaler med lodsejerne om ændret
drift, jordfordeling, statslige erhvervel-

ønskes gennemført, f.eks. naturgenop-
retning, etablering af spredningskorri-
dorer, faunapassager og stiforbindelser,
opholdsarealer for friluftslivet, naturpleje
osv.

Forvaltningsplanen udarbejdes under
inddragelse af lokalbefolkningen. Det
sker på baggrund af det fastsatte for-
mål og retningslinjerne i bekendtgørel-
sen og landsplandirektivet, og der af-
stemmes med natur- og vandplanlæg-
ningen efter miljømålsloven. Forvalt-
ningsplanen skal ligesom planer efter
miljømålsloven kunne påklages til Natur-
klagenævnet.

Alle planlægningsspørgsmål, der ved-
rører byudvikling, anlæg af nye veje, ud-
lægning af områder til feriebebyggelse
m.v. afgøres gennem kommuneplan-
lægningen inden for rammerne af
landsplandirektivet for nationalparken.
Der vil være berøringsflader mellem den
kommunale planlægning og forvalt-
ningsplanen. Hvis der er konflikt, vil den
kommunale planlægning være afgø-
rende, men forvaltningsplanen kan sam-

tidig indeholde input til den kommunale
planlægning. Både kommuneplanen og
forvaltningsplanen skal respektere plan-
lægningen efter miljømålsloven.

Bestyrelsen kan ikke træffe beslutning
om udvidelse eller indskrænkning af
nationalparkens område, da det sker
efter den i loven fastsatte etablerings-
procedure. Der kan dog overvejes at
gennemføre en forenklet procedure,
således at enkelte lodsejere efter eget
ønske kan blive inddraget i national-
parken.

Bestyrelsen får ingen myndigheds-
beføjelser, idet disse forbliver hos stat,
region eller kommune. Bestyrelsen har
således ingen kompetence til at på-
lægge lodsejere restriktioner. Det fore-
slås dog, at bestyrelsen får bemyndigelse
til at gøre indsigelse efter planloven over-
for den kommunale planlægning, hvis
bestyrelsen finder, at planlægningen er
i strid med de mål og rammer, som er
fastsat for nationalparken i landsplan-
direktivet, bekendtgørelsen eller forvalt-
ningsplanen.

Det foreslås endvidere, at bestyrelsen
får beføjelse til at anke kommunale
afgørelser efter bl.a. planloven og natur-
beskyttelsesloven til Naturklagenævnet.
Det kan endelig overvejes at tillægge
bestyrelsen kompetencen til at gennem-
føre naturpleje m.v. på statsejede og
privatejede fredede arealer.

Bestyrelsen udarbejder hvert år en be-
retning, som fremsendes til det natio-
nale nationalparkråd og miljøministeren.
Beretningen indeholder bl.a. en oversigt
over de gennemførte tiltag og opnåede
resultater. Bestyrelsen afholder mindst
et offentligt møde om året, hvor der
orienteres om de gennemførte initiati-
ver og bestyrelsens overvejelser om
fremtidige initiativer.
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Lokalt nationalparkråd
Der nedsættes et rådgivende organ
(nationalparkråd) for at sikre den fag-
lige bredde og lokale opbakning.

Nationalparkbestyrelsen inddrager
nationalparkrådet i nationalparkens
planlægning og forvaltning. Det er rå-
dets primære opgave at fungere som
rådgivende forsamling for bestyrelsen
med hensyn til større eller principielle
spørgsmål. Rådet har ingen beslutnings-
myndighed, bortset fra en udpegning af
rådets medlemmer til bestyrelsen.

Nationalparkrådet bør sammensættes
af repræsentanter med interesse i om-
rådet (erhvervsliv, organisationer, særligt
sagkyndige, foreninger, myndigheder
m.v.). De særligt sagkyndige kan f.eks.
være biologer, geologer, geografer, so-
ciologer, antropologer, kulturhistorikere
eller lignende. Med inspiration fra val-
get af repræsentanter til de brugerråd,
der er nedsat for statsskovdistrikterne,
kan der endvidere gives plads til 2-3
”uorganiserede ” borgere, der kan væl-
ges på f.eks. offentlige møder. Sammen-

sætningen sikrer, at lokale interesse-
grupper, lodsejere og borgerne, får større
indflydelse på driften og udviklingen af
nationalparken, og den fremmer den
lokale forankring.

Sekretariat
Der oprettes et sekretariatet for hver
nationalpark, der skal betjene national-
parkbestyrelsen, og som på vegne af
denne har ansvar for den daglige admi-
nistration og forvaltning af national-
parken og for gennemførelse af forvalt-
ningsplanen.

Sekretariatets opgaver vil f.eks. om-
fatte sekretariatsbetjening af bestyrel-
sen, udarbejdelse af udkast til forvalt-
ningsplan, forhandling med lodsejere
om driftsomlægninger og naturpleje
m.v., magelæg, arealerhvervelser, ko-
ordination med myndigheder, regnskab
og økonomi m.m. Arealer, der erhverves
af nationalparken for statslige midler, får
statsligt ejerskab.

Driftsopgaver på arealer i form af
f.eks. naturpleje, pleje af fortidsminder
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eller publikumsfaciliteter vil som ud-
gangspunkt blive udført af den enkelte
lodsejer – det være sig staten eller pri-
vate mod betaling. Det kan dog blive
aktuelt at gennemføre driftsopgaver på
private arealer efter nærmere aftale
med den enkelte lodsejer. Udlicitering
og partnerskaber vil ofte komme i an-
vendelse, både på offentlige og private
arealer.

Tværgående driftsopgaver, som infor-
mation, formidling og friluftsinitiativer
varetages af sekretariatet, men kan i
øvrigt udliciteres som andre driftsopga-
ver. En væsentlig opgave for sekretaria-
tet vil være information om udvikling,
aktiviteter og resultater i nationalparken
og dens drift til offentligheden indenfor
og udenfor nationalparken.

Driftsopgaver, som i dag er kommu-
nale, forbliver kommunale, f.eks. af-
faldsbortskaffelse, vejvæsen, brandvæ-
sen, vandløbsvedligeholdelse osv. Det vil
under alle omstændigheder være vig-
tigt, at der træffes aftale med kom-
munen/kommunerne om samarbejde
om forskellige opgaveløsninger.

Hvor 50% eller mere af arealerne er
ejet af staten, placeres sekretariatet i
organisatorisk tilknytning til Skov- og
Naturstyrelsens lokale statsskovdistrikt.
Hvor mindre end 50 % tilhører staten,
beslutter bestyrelsen, hvordan sekreta-
riatet etableres. Sekretariatet er under-
lagt nationalparkbestyrelsens instruk-
tionsbeføjelse, uanset hvor det er pla-
ceret.

Nationalt nationalparkråd
Ministeren nedsætter et nationalt natio-
nalparkråd, der foreslås sammensat af
repræsentanter for relevante ministerier,
Kommunernes Landsforening, relevante
organisationer, 1-2 repræsentanter fra
de nedsatte nationalparkbestyrelser
samt særligt udpegede fagfolk.

De særligt sagkyndige repræsenterer
samme uddannelser som i de lokale
nationalparkråd. Endvidere foreslås re-
præsentation fra en eller flere statslige
forskningsinstitutioner for at sikre, at
rådet bliver orienteret om den nyeste
viden om forskning og overvågning.

Det nationale nationalparkråd vil få til
opgave at drøfte fælles spørgsmål for
nationalparkerne og at rådgive ministe-
ren. Rådet har alene rådgivende befø-
jelser ligesom det lokale nationalpark-
råd. Det kan foretage evalueringer af
nationalparkernes udvikling og drift i
forhold til de nationale forventninger.

Rådet skal have forvaltningsplanerne
til kommentering og kan i øvrigt kom-
mentere dispositioner i nationalpark-
erne, men skal ikke have godkendelses-
eller indsigelsesret overfor disse.

Rådet rådgiver Miljøministeriet (Skov-
og Naturstyrelsen) om information om
landets nationalparker.
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Det har været en del af opgaven for
pilotprojekternes styregrupper, at gen-
nemføre samfundsøkonomiske analyser
af konsekvenserne ved de enkelte for-
slag til nationalparker.

Følgegruppen har i den forbindelse
grundigt drøftet, hvorvidt den som led i
sin opgave med at støtte arbejdet med
pilotprojekterne, skulle gennemføre en
tværgående analyse for pilotprojekterne
med værdisætning af naturmæssige og
rekreative værdier m.m. ved etablering
af nationalparker. Holdningerne var
både for og imod. På den ene side er-
kendtes det indlysende fornuftige i at
prioritere indsatsen på natur- og miljø-
området. På den anden side var følge-
gruppen skeptisk overfor at igangsætte
undersøgelser, som skulle værdisætte
beskyttelsen og benyttelsen af diverse

arter, naturtyper, friluftsmuligheder og
kulturhistoriske elementer. Med andre
ord: Hvilken pris skal man sætte på glæ-
den ved at høre lærkesang?

Efter drøftelser på flere møder beslut-
tede følgegruppen at gennemføre en
tværgående værdisætningsanalyse i for-
bindelse med pilotfasen. Undersøgelsen
er foretaget af Skov & Landskab, KVL
og skulle bl.a. levere bidrag til pilotpro-
jekternes analyser.

Grundet forsinkelser i udarbejdelsen
af værdisætningsanalyserne har følge-
gruppen ikke haft mulighed for at gen-
nemgå og tage stilling til de udarbej-
dede økonomiske analyser. Den sam-
menfatning af resultaterne, som er bragt
som bilag 10, har således ikke været
drøftet i eller godkendt af følgegruppen.

Samfundsøkonomiske
konsekvensberegninger
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Bilagsoversigt

Bilag 1 Aftale mellem Friluftsrådet og Miljøministeriet
Bilag 2 Pilotprojekternes igangsættelsesbreve
Bilag 3 Den Nationale Følgegruppes sammensætning
Bilag 4 Den Nationale Følgegruppes kommissorium
Bilag 5 Oversigt over Den Nationale Følgegruppes undersøgelser og

udredninger
Bilag 6 Oversigt over ansøgninger behandlet af Den Nationale Følgegruppe
Bilag 7 Den Nationale Følgegruppes evaluering af pilotprojekterne
Bilag 8 Vurdering af forvaltningsmodeller for nationalparker,

af prof., dr. jur Henrik Zahle
Bilag 9 Mindretalsudtalelse fra pilotprojekt Nationalpark Vadehavet
Bilag 10 Samfundsøkonomiske konsekvensberegninger
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De enkelte pilotprojekter blev igangsat med et brev fra miljøministeren til de berørte
amter og kommuner med angivelse af de overordnede rammer for gennemførelsen af
pilotprojektet.

Igangsættelsesbrevene har som udgangspunkt den samme ordlyd for de syv pilot-
projekter. Som eksempel er vedlagt igangsættelsesbrev af 8. april 2003 til Møn Byråd
vedr. pilotprojekt for etablering af en nationalpark på Møn.

For de seks øvrige pilotprojekter bringes følgende tilføjelser vedr. afgrænsning, sam-
mensætning af styregruppe, erstatningsforhold, gennemførelse af undersøgelser og andet:

Afgrænsning
For pilotprojekterne for Mols Bjerge, Thy, Kongernes Nordsjælland, Vadehavet og Læsø er
der medtaget følgende bestemmelser vedr. afgrænsning:

Mols Bjerge
I forbindelse med vurderingen af pilotprojektets geografiske afgrænsning skal det be-
mærkes, at Grenaa Kommune og Midtdjurs Kommune har udvist interesse for at indgå i
arbejdet med pilotprojektet. Styregruppen anmodes om at vurdere dette som led i arbej-
det.

En stor gruppe beboere på Helgenæs har ytret modstand imod, at Helgenæs indgår i
pilotprojektet. På den baggrund har miljøministeren givet beboerrepræsentanterne til-
sagn om, at Helgenæs ikke medtages i forbindelse med igangsættelsen af pilotprojektet.

Thy
I undersøgelsesprojektet tages udgangspunkt i et sammenhængende areal i Vestthy fra

Hanstholm til sydspidsen af Agger Tange. Arealet er karakteriseret af klitter, plantager og
søer. Mod øst afgrænses området mod landbrugslandet. Bysamfundene Klitmøller, Nr.
Vorupør, Stenbjerg og Agger er ikke omfattet. Den nærmere afgrænsning af bysamfund-
ene overfor området, omfattet af undersøgelsesprojektet, aftales som led i projektet.

Kongernes Nordsjælland
Det er aftalt, at projektet skal omfatte Esrum Sø og Gribskov og flere af de andre større,
statsejede arealer og etablering af korridorer mellem arealerne.

Korridorer er forbindelsesarealer, der giver mulighed for både spredning af dyr og
planter og for at sikre de rekreative passagemuligheder. Korridorerne skal søges etableret
med størst mulig anvendelse af allerede fredede arealer, arealer uden for almindelig
omdrift og lignende.

Pilotprojekternes igangsættelsesbreve
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Den nærmere afgrænsning af området for pilotprojektet, herunder korridorernes ud-
strækning og karakter, drøftes som led i pilotprojektet.

Vadehavet
Pilotprojektet vil tage udgangspunkt i Vadehavet, og det skal resultere i forslag til konkret
afgrænsning af en evt. nationalpark, herunder en vurdering af, om det er hensigtsmæs-

sigt at medtage områder bag digerne.

Læsø
Projektet tager udgangspunkt i vedlagte projektbeskrivelse – hvor der er angivet et for-
slag til undersøgelsesområde.

Sammensætning af styregruppe
For pilotprojekterne for Vadehavet og Læsø er det angivet, at under hensyntagen til de
særlige kompetenceforhold, der er knyttet til havet, bør styregruppen have mulighed for
at trække på følgende relevante statslige myndigheder via deres medlemskab af styre-
gruppen: Trafikministeriet (statens højhedsret over søterritoriet), Fødevareministeriet
(fiskerireguleringen) og Miljøministeriet (Natura 2000 planlægning på havet udenfor de

kystnære områder).

Erstatningsforhold
For de tre senest igangsatte pilotprojekter (Kongernes Nordsjælland, Vadehavet og Læsø)
er det vedr. evt. restriktioner præciseret, at ”Det kan desuden lægges til grund for styre-
gruppens arbejde, at der ikke senere ved oprettelse af en evt. nationalpark kan gennem-

føres indgreb i den aktuelle råden, som indebærer tab, uden at dette vil ske mod fuld
kompensation/erstatning”.

Gennemførelse af undersøgelser
For de tre senest igangsatte pilotprojekter (Kongernes Nordsjælland, Vadehavet og Læsø)
er det vedr. gennemførelse af undersøgelser præciseret, at ”Der lægges vægt på, at under-

søgelserne, i det omfang det er muligt, koordineres med den kommende udarbejdelse af
forvaltningsmål for Natura 2000 og Vandrammedirektiv, jf. lov 1150 af 17/12 2003 (miljø-
målsloven)”.

Det er endvidere for de tre ovennævnte pilotprojekter samt undersøgelsesprojektet Thy
præciseret, at der til brug for udarbejdelse af visionen med plan for området også skal
gennemføres undersøgelse af Landskabet og arealbindinger (landskabsanalyse).

Andre forhold
Vadehavet
Det er i forhold til afvejning af interesser præciseret, at: ”Områdets værdier og interesser
knyttet til kulturhistorie, natur, beskyttelse, friluftsliv og erhverv – herunder landbrug,
fiskeri og turisme – skal indgå i et optimalt samspil og udvikles i gensidig respekt”.

Det er i forhold til Det Trilaterale Vadehavssamarbejde præciseret,at: ”Styregruppen skal
tage hensyn til, at Vadehavet så vidt muligt forvaltes i samarbejde mellem de 3 vadehavs-
lande. Styregruppen kan i denne sammehæng bl.a. trække på forslag og ideer til bære-
dygtigt udvikling i Vadehavsområdet, der drøftes i det trilaterale Vadehavsforum”.

Læsø

Det nævnes, at projektet tager udgangspunkt i en projektbeskrivelse, hvor der i forhold til
igangsættelsesbrevet er angivet supplerende overordnede bestemmelser vedr.
undersøgelsesområde, vision, arbejdsopgaver og interessenter.
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Den Nationale Følgegruppes sammensætning

Ved afgivelsen af denne rapport bestod Den Nationale Følgegruppe af følgende medlem-
mer, alle udpeget af miljøministeren:

Bent Agerskov, fhv. formand for Friluftsrådet – formand
Nils Wilhjelm, fhv. industriminister – næstformand
Niels K. Kirketerp, viceamtsborgmester, Nordjyllands Amt – pilotprojekt Lille Vildmose

og indstillet af Amtsrådsforeningen
Jørgen Brøgger, borgmester Ebeltoft Kommune – pilotprojekt Mols Bjerge
Knud Larsen, borgmester Møn Kommune – pilotprojekt Møn
Ejner Frøkjær, borgmester Hanstholm Kommune – undersøgelsesprojekt Thy
Per Tærsbøl, borgmester Helsingør Kommune – pilotprojekt Kongernes Nordsjælland
Jens Andresen, udvalgsformand for Sundhed, Sønderjyllands Amt – pilotprojekt Vade-

havet
Thyge Nielsen, udvalgsformand for Teknik og Miljø, Ribe Amt - pilotprojekt Vadehavet
Niels Kanstrup, vildtforvaltningschef – indstillet af Danmarks Jægerforbund
Ib W. Jensen, viceformand – indstillet af Dansk Landbrug
Poul Henrik Harritz, præsident – indstillet af Danmarks Naturfredningsforening
Christian Hjorth, formand – indstillet af Dansk Ornitologisk Forening

Jens Kristian Poulsen, næstformand – indstillet af Dansk Skovforening
Niels Henrik Larsen, konsulent – indstillet af VisitDenmark
Kirsten Nielsen, næstformand – indstillet af Friluftsrådet
Jytte Aa. Møller – indstillet af Landdistrikternes Fællesråd
Tommy Dybbro – indstillet af WWF Verdensnaturfonden
Jette Jonge, landsnæstformand – indstillet af Kyst, Land og Fjord

Ingeborg Svennevig – indstillet af Levende Hav
Jens K. Thygesen, miljøkonsulent – indstillet af Danmarks Sportsfiskerforbund
Dorthe O. Andersen, konsulent – indstillet af Danmarks Idræts-Forbund
Søren Wille, kontorchef – indstillet af Transport- og Energiministeriet
Odma Johannesen, fuldmægtig – indstillet af Fødevareministeriet
Marianne Jensen, landinspektør – indstillet af Fødevareministeriet

Steen Hvass, direktør – indstillet af Kulturministeriet
Niels Østergård, vicedirektør – indstillet af Skov- og Naturstyrelsen
Ditte Svendsen, skovrider –  indstillet af Skov- og Naturstyrelsen
Marie Louise Klenow, kontorchef – indstillet af Skov- og Naturstyrelsen
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I følgegruppens funktionsperiode er der sket følgende ændringer m.m. i følgegruppens
sammensætning:

Jens Kristian Poulsen afløste den 7. juli 2004 næstformand Lars Møller Nielsen som
repræsentant for Dansk Skovforening.
Ejner Frøkjær og Knud Larsen afløste den 27. januar 2005 chefkonsulent Helene

Sneftrup Jensen som repræsentant for Kommunernes Landsforening
Carsten Krog, fiskerikonsulent – indstillet af Danmarks Fiskeriforening – repræsenterede
foreningen til og med følgegruppens 6. møde den 11. maj 2005. Danmarks Fiskerifor-
ening indstillede ikke en ny repræsentant men modtog fortsat mødemateriale.
Niels Henrik Larsen afløste den 29. september 2005 konsulent Ann Hein Hedegaard
som repræsentant for VisitDenmark.

Steen Hvass afløste den 29. september 2005 sekretariatschef Anne Mette Rahbæk som
repræsentant for Kulturministeriet.
Søren Wille afløste den 29. september 2005 kontorchef Lene B. Rasmussen som repræ-
sentant for Transport- og Energiministeriet
Olav Juul Gaarn Larsen, borgmester Læsø Kommune, pilotprojekt Læsø, udtrådte af
følgegruppen den 31. oktober 2005 som følge af den vejledende folkeafstemning på

Læsø efter afrapporteringen.
Erik Bjørn Olsen, Levende Hav har deltaget som foreningens repræsentant på følge-
gruppens tre sidste møder i stedet for Ingeborg Svennevig.
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Den Nationale Følgegruppes kommissorium

I forbindelse med pilotprojekter for nationalparker i Danmark skal der, ifølge aftalen
mellem Friluftsrådet og Miljøministeriet, nedsættes en national følgegruppe. Følgegrup-
pen får til opgave at følge, drøfte og støtte arbejdet med pilotprojekterne og at rådgive
miljøministeren.

Den nationale følgegruppe får følgende opgaver:

• at følge og drøfte arbejdet med pilotprojekterne, herunder borgerinddragelsen og
gennemførsel af undersøgelser

• at tage initiativ til erfaringsudveksling mellem deltagerne i arbejdet med pilotprojekterne
• at igangsætte evt. supplerende undersøgelser af relevans for flere pilotprojekter og

som baggrund for følgegruppens rådgivning

• at behandle 3. mandsansøgninger om projekter indenfor de udpegede pilotprojekter
• at indsamle og formidle internationale erfaringer med etablering af nationalparker
• at drøfte målretningen af forskellige støtteordninger og tilskudsordninger, så de kan

bidrage til udviklingen og drift af nationalparker
• sikre at der ved eventuelle restriktioner i forhold til landbrugets drift og udviklingsmu-

ligheder, som ikke gælder uden for nationalparkerne, vil ske en fuld kompensation, jf.

princippet i § 26a i miljøbeskyttelsesloven
• at beskrive rammer og niveau for den afsluttende rapportering af pilotprojekterne
• at fastlægge tilrettelæggelsen og indholdet af den efterfølgende evaluering af de

gennemførte pilotprojekter
• at give anbefalinger til danske modeller for nationalparker, herunder procedurer og

kriterier for deres etablering og deres forvaltnings- og lovgivningsmæssige rammer,

samt en balanceret afvejning af alle de involverede interesser
• at give anbefalinger med hensyn til procedure og kriterier for evt. udpegning af

danske nationalparker
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Oversigt over Den Nationale Følgegruppes undersøgelser
og udredninger

Udenlandske nationalparker. Erfaringer til inspiration i Danmark
132 sider + bilag. Udarbejdet af konsulentfirmaet Kvistgaard Consult, januar 2005. ISBN
87-7279-613-8. Publikationen kan læses på: www.skovognatur.dk/nationalparker.

Tilskuds- og støtteordninger i nationalparker
19 sider + bilag. Udarbejdet af følgegruppens arbejdsgruppe om tilskuds- og støtte-

ordninger, maj 2005. Publikationen kan læses på: www.skovognatur.dk/nationalparker.

Notat om forvaltningsmodeller og lovgivning i 5 udvalgte lande (England, Holland,
Skotland, Sverige og Tyskland)
59 sider. Udarbejdet af konsulentfirmaet Vildnis v./ Martin Schneekloth, september 2005.
Publikationen kan læses på: www.skovognatur.dk/nationalparker.

Gennemgang af slutrapporter fra nationalpark-pilotprojekter
177 sider. Udarbejdet af NIRAS konsulenterne, november 2005. Publikationen kan læses
på: www.skovognatur.dk/nationalparker.

Værdisætning af syv mulige nationalparker i Danmark
Jette Bredahl Jacobsen, Bo Jellesmark Thorsen, John Halfdan Boiesen, Signe Anthon og
Jesper Tranberg. Arbejdsrapport Skov og Landskab nr. 28-2006.
(Rapporten forelå ikke ved følgegruppens afrapportering den 1. marts 2006).

Håndbog for græsning og høslæt i naturplejen
Rita Merete Buttenschøn, Skov og Landskab.

(Rapporten forelå ikke ved følgegruppens afrapportering den 1. marts 2006).
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Oversigt over ansøgninger behandlet af
Den Nationale Følgegruppe

Nr Ansøgning Beløb (kr) Behandling

1. Produktion af TV-udsendelser for hvert 1.456.000 Afslået
pilotområde, Teknologirådet, den 13. april

2004

2. Tilskud til billedbog om Lille Vildmose, 00. 50.000 Ansøgning
Sejlflod Udviklingsråd .......... trukket

3. Tilskud til pattedyrmøde 2004, 000. 5.000 Afslået

Dansk Pattedyrforening, den 20. august
2004

4. Udvikling af lokalt baseret overvågning 0. 475.000 Afslået
af natur og naturudnyttelse indenfor de
kommende nationalparker, Nordeco,

14. december 2004

5. Studietur til England, Sjællandske 0. 100.000 Bevilget
Familielandbrug og pilotprojekt .......... 100.000
Nationalpark Møn, 11. februar 2005
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Den Nationale Følgegruppes evaluering af
pilotprojekternes slutrapporter

Den Nationale Følgegruppe har i henhold til sit kommissorium til opgave, at ”fastlægge
tilrettelæggelsen og indholdet af den efterfølgende evaluering af de gennemførte pilot-
projekter”.

Nærværende evaluering omfatter de af følgegruppen beskrevne emner: Afgrænsning,
vision og indhold (naturværdier, kulturhistoriske værdier, friluftsliv, turisme og formid-
ling, erhvervsudvikling og levevilkår samt bebyggelse og transport) samt borgerinddragelse

i de syv pilotprojekter.
Den Nationale Følgegruppes evaluering er baseret på regeringens udmeldinger om

styrkelse af naturværdier, friluftsliv og kulturhistoriske værdier og på de af følgegruppen
opstillede kriterier. Følgegruppens evaluering bygger endvidere på styregruppernes
igangsættelsesbreve, slutrapporter og konsulentrapporterne med evalueringen af pilot-
projekternes borgerinddragelse samt følgegruppens konsulentrapport med gennem-

gangen af pilotprojekternes slutrapporter.
Følgegruppen kan tilslutte sig hovedlinjerne i den efterfølgende evaluering, men tager

forbehold med hensyn til mere detaljerede formuleringer, herunder vedr. f.eks. område-
afgrænsning. Det gælder også spørgsmålet om tilgrænsende marine områder.

Følgegruppen påpeger, at med hensyn til detaljerne vedrørende områdeudpegning, vil
dette på en hensigtsmæssig måde – med hensyn til tid og borgerinddragelse – først ske

i forbindelse med processen ved den konkrete udpegning af en nationalpark. Dette
gælder også vurderingen af hensigtsmæssigheden i, at der i visse tilfælde er foreslået
afgrænsning af nationalparken i forhold til Natura 2000-områder.

Der er i den efterfølgende evaluering foretaget henvisninger til kort. Disse kort findes i
selve rapportens afsnit om Evaluering af pilotprojekternes slutrapport, side 32-44.
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1. Kongernes Nordsjælland

Styregruppens præmisser
Det er en forudsætning for forslaget til Nationalpark Kongernes Nordsjælland, at der i
den kommende nationalparklovgivning sikres:

I. Afsætning af tilstrækkelige og ekstra midler til etablering, udvikling og drift af
nationalparken

II. En detaljeret planlægnings- og offentlighedsproces efter, at forslaget er behand-
let og principgodkendt af regeringen/folketinget

III. Indskrænkninger i lodsejeres og erhvervsdrivendes ejendoms- eller rådighedsret ud-

løser fuld kompensation/erstatning
IV. Nationalparkmyndigheden kan ikke pålægge ejendomme eller erhverv for

pligtelser eller begrænsninger, som ikke er begrundet i gældende love, regula-
tiver m.v.

V. Tiltag skal principielt ske ved frivillighed

1.1 Afgrænsning
Nationalparken omhandler et 39.000 ha stort og sammenhængende område med tre
kerneområder, som bindes sammen af fire korridorer (se kort, side 32). Kerneområderne
udgøres primært af statsejede skove og store søer samt af tilstødende natur- eller kultur-

arealer. De fire korridorer udgøres af åbne kulturlandskaber og mindre naturområder.
Kerneområder og korridorer skaber en sammenhængende flade på tværs af Nordsjæl-

land fra Frederiksværk til Helsingør, med undtagelse af et areal omkring Helsinge, Annisse
Nord og Ramløse. Nordkysten med tilhørende sommerhusområder er ikke medtaget i
nationalparken og mod syd afgrænses arealet primært af hovedvej 16, 19 og 6.

Området indeholder mindre byer som Nødebo, Gadevang og Kagerup (kerneområde II)

samt mange mindre landsbyer indenfor det resterende areal. Nationalparken grænser op
til og omkranser større nordsjællandske byer som Frederiksværk, Helsinge, Græsted,
Hillerød, Fredensborg og Helsingør, men byerne indgår ikke i nationalparkområdet.

Landskab
Afgrænsningen gennemskærer stort set alle de i landskabsanalysen identificerede

landskabskarakterområder. Det fremgår ikke af forslaget, hvor afgrænsningen er baseret
på forvaltningsmæssige, biologiske eller landskabelige vurderinger eller hvordan de land-
skabelige helheder, som landskabskarakterområderne er et udtryk for, genspejles i de
fremtidige strategier.

Natur og internationale beskyttelsesområder
Afgrænsningen indeholder alle internationale naturbeskyttelsesområder i Nordsjælland
bortset fra habitatområde 113, Gilbjerg Hoved vest for Gilleleje. Områderne indgår i
nationalparkens kerneområder (se kort, side 32).

Der findes en række statsejede, fredede og § 3-områder inden for området, men også
udenfor den foreslåede afgrænsning. I umiddelbar tilknytning til områdets sydligste del,
St. Dyrehave, findes andre statsejede områder, Tokkekøb Hegn og Sjælsølund (se kort,

side 32), samt flere forbindende fredninger (bl.a. omkring Sjælsø) mellem disse arealer. En
inddragelse af disse arealer i nationalparken ville kunne sikre og forbedre sprednings-
mulighederne for plante- og dyreliv.

Afgrænsningen omkring Arresø virker snæver langs den nordøstlige bred. Et korridor-
område langs denne bred kunne sikre bedre spredningsmuligheder for flora og fauna.
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Begrænsning af næringsstoftilførslen til Arresø kan bl.a. fremmes ved ekstensivering af
landbrugsdriften i oplandet via udlægning af permanente græsarealer, naturgenopretning,
braklægning m.m.

Nationalparken indeholder ingen havområder, uanset at afgrænsningen følger kysten
ved Tisvilde Hegn. I betragtning af, at de dynamiske processer langs kysten er væsentlige
for kystens strand- og klitnatur, kunne et kystnært havområde ud for Tisvilde Hegn og

Melby Overdrev have været inddraget i afgrænsningen.

1.2 Vision
Visionen for Nationalpark Kongernes Nordsjælland er formuleret som et nutidsbillede
20-30 år frem i tiden. Den overordnede vision er, at nationalparken skal være unik i

national og international sammenhæng. Området er specielt med sin opbygning af
naturmæssige kerneområder, rigdom på skove og søer og brede landskabskorridorer
med varierende og naturrige kulturlandskaber. Denne opbygning skaber større sammen-
hængende naturområder med stort udviklingspotentiale for naturen i kerneområderne.

Nationalparkens overordnede vision er bygget op som visioner for natur, kulturhistorie
og friluftsliv. Naturen forbedres gennem udlæg af urørt skov, græsningsskov, genopret-

ning af naturlige vandstandsforhold og forbedring af den økologiske sammenhæng
mellem naturområderne. Der tages også hensyn til særligt sårbare arter og natur gennem
udpegning af forstyrrelsesfrie områder og særlig hensynsfuld forvaltning af bl.a. skove
og jordbrug. Kulturhistorien er et fremtrædende element på grund af kirkens og
kongemagtens brug af egnen, som er meget synlig i områdets kulturmiljøer og kultur-
spor. Samspillet mellem kulturhistorien, landskabet og naturen vil kunne fremhæves bl.a.

gennem den kulturhistoriske formidling. Endelig giver områdets indhold og størrelse
mulighed for udfoldelse af et bredt spektrum af friluftsaktiviteter, som kan udføres uden
umiddelbar konflikt gennem differentiering af anvendelsen forskellige steder i området.
Der skabes koordination gennem etablering af tre centrale formidlingscentre og yderli-
gere mindre formidlingspunkter ude i landskabet.

Forvaltning og udvikling af området skal ske i dynamisk samspil med lokale borgere og

myndigheder.
Visionen for Nationalpark Kongernes Nordsjælland beskriver et område med afbalan-

cerede hensyn mellem benyttelse og beskyttelse i krydsfeltet mellem at bevare, beskytte
og udvikle naturen i området, udnytte kulturhistorien rekreative og formidlingsmæssige
potentialer samt udvide og anvende områdets friluftsmæssige muligheder. Visionen
mangler en beskrivelse af fremtiden for erhvervene i området – en erhvervsvision – af lige

så konkret indhold, som det er tilfældet for de tre andre emneområder.

1.3 Vurdering af indholdet af pilotprojektet
1.3.1 Vurdering af eksisterende naturværdier
Nationalparken rummer i dag et stort antal arter og levesteder, som er værdifulde både på

nationalt og på internationalt niveau. Indenfor den foreslåede geografiske afgrænsning
af nationalparken er der to fuglebeskyttelsesområder og syv habitatområder. 60 pct. af
kerneområderne er således udpeget som særligt beskyttelseskrævende natur under EU’s
Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiver.

Nationalparken rummer ca. 15.500 ha skov, beliggende i parkens tre kerneområder.
Skovområdernes naturgeografiske variation, alder og udnyttelseshistorie har skabt mange

værdifulde plante- og dyresamfund. Særligt Tisvilde Hegn og Gribskov er nogle af de
biologisk rigeste skove i Danmark med et stort indhold af sjældne (rød- og gullistede)
arter. På internationalt niveau bidrager området således med eksempler på Danmarks
oprindelige dominerende naturtype tempereret løvskov. De sjældne arter er primært knyttet
til gammel naturskov, sumpskov, vandhuller, moser, kystklitter og strandbred.
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Danmarks to største søer – Arresø og Esrum Sø – udgør væsentlige dele af naturen. Arresø
er en stor lavvandet og næringsstofbelastet sø under bedring. Esrum Sø er en meget dyb
og mere renvandet sø, som hører til de mest biologisk udforskede danske søer og anven-
des som reference på internationalt plan. Begge søerne rummer et rigt og varieret fugleliv.

Det åbne land i Nordsjælland rummer mange både store og mindre fredede og/eller på
anden måde beskyttede naturområder, som er rige på sjældne plante- og dyrearter.

1.3.2 Vurdering af styrkelsen af naturværdierne
Der vil med de foreslåede tiltag allerede på kort sigt kunne ske en afgørende styrkelse af
naturværdierne i området, idet der er foreslået meget store sammenhængende land-
områder.

Forbedring af eksisterende naturforhold
Der foreslås en række vigtige forbedringer af de eksisterende skovbiotopers naturkvalitet.
Overordnet skal der ske udlægning af flere og større områder med urørt skov, hvor natur-
lige processer kan forløbe uforstyrret. Yderligere genskabes moser, søer og sumpskove
ved sløjfning af dræn og tilkastning af grøfter samt ved afdrift af rød- og sitkagran fra
moseområder. Der sikres et rigt dyreliv ved udsætning eller forøgelse af bestande af

nøglearter, som bæver og krondyr samt sikring af uforstyrrede områder, hvor bl.a. store
rovfugle kan yngle.

Afgræsning foreslås gennemført på enge, moser, overdrev og heder. Der foreslås etab-
leret græsningsskov, høsletenge og stævningsskov og for vådområder foreslås sikring og
forbedring af vandhuller og levesteder for særligt truede organismer, herunder løgfrø.
Afhængigt af omfanget vil der kunne ske en afgørende styrkelse af lysåbne naturtyper og

derigennem af biodiversiteten.
I Esrum Sø ønskes næringsstofstilledningen væsentligt begrænset. Naturgenopretnings-

initiativer i søens opland vil kunne bidrage til at opfylde denne målsætning. Det kunne
også være en mulighed at begrænse tilførslen af næringsstoffer gennem ekstensivering
af landbrugsdriften i oplandet og udlægning af permanente græsarealer, braklægning
m.m. på alle arealer, der skråner ned mod søen.

Etablering af større sammenhængende naturområder
Områdets naturlige økosystemer er løvskovene og søerne og på en mindre strækning
kysten/klitterne. Næsten hele området har oprindeligt været bevokset af løvskov. Det
foreslås ikke at øge de nuværende skoves udstrækning, men at skabe flere og større
områder med urørt skov i de allerede eksisterende skove. Omfanget af initiativet er ikke

fastlagt, men i Gribskovområdet er der mulighed for at bidrage yderligere til beskyttelse
og udvikling af Danmarks biodiversitet ved at udpege et meget stort sammenhængende
skov-økosystem med urørt skov og fri dynamik.

Der savnes forslag til etablering af et større sammenhængende/bredere bælte af klit-
natur bag klitterne langs Tisvilde Hegn, Melby Overdrev og Asserbo Plantage, hvilket
kunne ske ved fældning af det yderste bælte af nåletræer.

Etablering af sammenhænge/forbindelse og naturgenopretning
Åbning af rørlagte vandløb og genslyngning af vandløb samt etablering af sammen-
hængende strøg af naturområder langs vandløbene er væsentlige forslag til forbedringer
af sammenhængene og forbindelserne imellem de eksisterende naturområder. Endvi-
dere foreslås etablering af faunapassager eller evt. trafikale omlægninger for at reducere

fysiske barrierer for krondyr og andre dyrearter i forbindelse med veje, jernbaner, hegn
m.m. Det ønskes både at sikre bedre spredningsmuligheder mellem skovene for skov-
arterne, herunder krondyr i form af levende hegn, og at bevare det åbne land imellem
skovene.
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Hensyntagen til særlig sårbar natur
Der sikres tilstrækkelig uforstyrrethed, så bl.a. store rovfugle kan yngle. Dette giver bedre
muligheder for de eksisterende ynglearter, men også mulighed for, at nye arter som
havørn og fiskeørn kan indvandre. Det foreslås, at forstyrrelsesfrie zoner kan etableres af
hensyn til sårbare fuglearter.

Naturens fri udvikling
Urørt skov udlægges i flere og større områder med naturligt henfald af træer og mulig-
hed for, at de biologiske processer kan forløbe uforstyrret. En vigtig forudsætning for de
naturlige processers forløb er, at rammerne for udviklingen er til stede. Som led i etable-
ringen af gunstige rammer for de biologiske processer kan ses forslagene om at etablere
naturlige vandstandsforhold på store skovarealer og i den forbindelse etablere mose-

områder og sumpskov ved afdrivning af rødgran og sitkagran, at forøge bestanden af
krondyr, som naturlige græssere, og at udsætte bæver.

Frilægning af rørlagte vandløb og genslyngning af vandløb for at skabe fysisk variation,
dynamik og artsrigdom er et meget vigtigt forslag i sikringen af naturens fri udvikling i og
langs vandløbene.

1.3.3 Vurdering af styrkelsen af de kulturhistoriske værdier
Nationalparken fortæller den nationale historie med sine kulturhistoriske spor og miljøer,
der knytter sig til kirken og til kongemagtens rekreative interesse og engagement i områ-
det - et engagement som har været en medvirkende faktor i skabelsen af det nuværende
landskabsbillede, i særlig grad skovene.

Kulturhistorien er et meget fremtrædende element i nationalparken, som i det hele

taget rummer talrige kulturværdier, som spænder vidt i tid og indhold. Kulturværdierne er
vævet ind i landskabet, hvor kultur og natur på mange områder er to sider af samme sag.
En bevidst indlejring af kulturhistoriske aspekter i naturgenopretnings- og plejeprojekter
vil således være et godt bidrag til at styrke de historiske spor og helheder. Nationalpark-
forslaget bygger på en omhyggelig redegørelse for områdets kulturhistoriske værdier og
potentialer. På den baggrund er opstillet en lang række detaljerede handlingsforslag, så

visionen kan indfries.

Væsentlige forslag
Der ønskes etableret et forgrenet stinet til fortidsminderne og i det åbne land er der
generelt et stort behov for adgangsveje rundt i landskabet. Nationalparken vil arbejde for
etablering eller genetablering af sammenhængende net af stier og veje, der også inklu-

derer ”missing links”, dvs. historiske vejstykker og stier, som i dag er forsvundet eller
fjernet. Der lægges stor vægt på at synliggøre kulturelementer, deres indbyrdes sammen-
hæng og landskabelige kontekst samt kulturhistorisk betingede naturområder. Desuden
foreslås restaurering og tydeliggørelse af visse kulturelementer, f.eks. Esrum brænde-
kanal og parforcejagtvejene.

Til de mere overordnede forslag hører udlægning af særlige indsatsområder i skovene

til beskyttelse af sårbare kulturspor og mere sammenhængende planlægning i det åbne
land med udgangspunkt i helheder. Desuden bør der ses nærmere på det kulturhistoriske
indhold i visse arealfredninger med henblik på eventuel skærpelse af bestemmelserne.

Nationalparken ønsker at udvikle egne formidlingsaktiviteter og parallelt hermed
facilitere netværk med de øvrige formidlingsaktører, så der ved et koordineret samarbejde
og indsats skabes en stærk formidling og større turistmæssig udnyttelse af nationalpark-

ens kulturværdier. Samarbejdet skal også omfatte forskning, som kan bidrage til ny viden,
nye bevarings- og formidlingsaktiviteter. Forslag om etablering af et fagligt og formid-
lingsmæssigt netværk vil føre til en langt bedre og mere målrettet udnyttelse af den viden
og det formidlingspotentiale, som i dag er spredt på de mange kulturhistoriske museer,
besøgscentre o. lign. i og omkring nationalparkområdet.
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1.3.4 Vurdering af styrkelsen af friluftsliv, turisme og formidling
Der eksisterer allerede i dag ganske mange faciliteter for friluftslivet i de statsejede områ-
der med skove og søer, hvilket skal ses i lyset af beliggenheden i det relativt tætbefolkede
Nordsjælland og tæt på hovedstaden. Der er planlagt nye aktiviteter og faciliteter, som
supplerer de eksisterende, f.eks. ”trækronebro” og ”trætop-naturformidling”. Forslage-
ne til nye aktiviteter er afvejet i forhold til naturbeskyttelse og ejendomsinteresser. Effek-

ten overfor udenlandske turister forudsættes tilvejebragt i samarbejde med turist-
organisationer.

Zonering af nationalparkens kerneområder og korridorer skaber mulighed for at tage
hensyn til både de stille uorganiserede brugere og organiserede større arrangementer
m.v. Den foreslåede zonering kan være et middel til at sikre sårbare områder og arter, og
bør ses i sammenhæng med muligheden for styring gennem intelligent planlægning af

stiforløb og formidling. Hvis de foreslåede muligheder gennemføres, vil der samlet set
blive et attraktivt netværk af stier til mange forskellige formål og målgrupper.

Den række af aktiviteter og faciliteter, der foreslås til at forbedre mulighederne for
oplevelser og adgang til naturen - bl.a. oprettelse af flere skovvandrerhjem, tre formidlings-
centre, herunder et centralt formidlingscenter ved Esrum Kloster og Møllegård - vil kunne
styrke formidlingen betragteligt. 30 museer, foreninger m.fl. i området har udtrykt ønske

om at indgå i en koordineret indsats vedrørende både natur- og kulturformidling. Der vil
derfor være gode muligheder for, at et formidlingssamarbejde kan gennemføres i praksis.

1.3.5 Vurdering af erhvervsudvikling og levevilkår
Nationalparkområdet er et af Danmarks mest velstående med høj økonomisk vækst, lav
arbejdsløshed og er meget efterspurgt som bosætningsområde. Forslaget forventes gen-

nem de forbedrede muligheder for friluftslivet og gennem branding og markedsføring at
have positiv, om end marginal, betydning for turisme og til dels ejendomspriser i områ-
det. Det forventes ikke, at nationalparken vil få mærkbar betydning for bosætningen.

Rapporten indeholder ingen forslag vedrørende erhvervsudvikling eller bosætning.
Dette er velbegrundet, da nationalparken i bedste fald kun vil have en marginal effekt på
erhvervsudvikling, bosætning og levevilkår.

1.3.6 Vurdering af bebyggelse og transport
Nationalparkområdet rummer større beboelsesområder, hvis udviklingsmuligheder ikke
umiddelbart indskrænkes i den kommende nationalpark. Der lægges ikke op til yderli-
gere bebyggelse i hverken kerneområder eller korridorer, der allerede i dag er stærkt
regulerede. Der er desuden behov for en sammenhængende og langsigtet trafik-

planlægning og –regulering i nationalparken, som i dag gennemskæres af stærkt trafike-
rede bilveje og af togbanestrækninger. Hastighedsdæmpning foreslås i kerneområderne
for at mindske faren for påkørsler af vildt m.m. og vildtpassager foreslås som mulig
løsningsmodel.

1.4 Borgerinddragelse
Borgerinddragelsen har bestået af store indledende åbne møder i forsommeren 2004.
Disse blev fuldt op af intensivt arbejde i efteråret, hvor 180 borgere i ti åbne temagrupper
diskuterede og udarbejdede konkrete forslag til forbedring af naturen, de kulturhistori-
ske værdier og friluftsmulighederne i området. De ti mest principielle og perspektivrige
forslag fra temagrupperne blev behandlet på et stort borgertopmøde i februar 2005 med

over 500 tilfældigt udvalgte deltagere fra Frederiksborg Amt. Mødet markerede tilslut-
ning til nationalparken og gav et godt indtryk af en bred og stor borgergruppes ønsker
og holdninger til væsentlige spørgsmål om parkens indhold og afgrænsning.

Familier med unge forældre og mindre børn var underrepræsenteret i projektets infor-
mationsmøder, temagrupper og ved borgertopmødet. Et mindre projekt: ”Menneske og
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Natur i Nordsjælland” med fokus på inddragelse af unge forældre og deres børn blev
iværksat. Input herfra indgik på lige fod med andre input fra projektets borgerinddragelses-
forløb i styregruppens overvejelser og endelige forslag. Således er ingen initiativer tabt på
gulvet.

Borgerinddragelsen har haft et meget kort og intenst forløb, idet projektet kom sent i
gang. Processen har været opdelt i faser med klare mål for hver, således at der er sikret

fremdrift i processen. Flere af de andre pilotprojekter er gået i stå i pilotperioden, hvor
Kongernes Nordsjælland har bevaret farten. Der er anvendt mange former for inddra-
gelse, men til trods herfor har det ikke været muligt at opnå enighed om den foreslåede
afgrænsning af projektet. Landbruget trak sig under den sidste fase ud af styregruppen,
og har fremsendt et alternativt forslag baseret på de statsejede arealer bundet sammen af
minimale korridorer. Lodsejerne har fra starten været inddraget via interesseorganisationer,

men der har ikke været direkte kontakt til de enkelte lodsejere i området.

Borgerinddragelsesmetoderne har været mere eksperimenterende end i de fleste andre
projekter. Her er borgertopmødet især et nyt og anderledes initiativ, idet arrangementet
har skabt det største enkeltstående fremmøde (528 personer) i pilotfasen, tillige med en
ligelig fordeling mellem mænd og kvinder blandt de fremmødte. Forudsat en afvejet

information om de udvalgte emner, er metoden således et godt input til en anderledes og
velegnet måde at imødekomme borgerinddragelsens demokratiske opsæt på. Metoden
kan dog ikke stå alene, men skal suppleres med inddragelse af nøgleaktører og andre
særlige målgrupper i en samlet palet af borgerinddragelse.
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Områdeafgrænsning Det foreslåede område er generelt velafgrænset med store sammenhængende

kerneområder med rige udviklingsmuligheder. Området omfatter tre kerneområder

og fire forbindelsesområder/korridorer og udgør et areal på 39.000 ha.

Arealer af national og international,

herunder forskningsmæssig, betydning mht.

biodiversitet, naturtyper og økologiske

sammenhænge

Området rummer Danmarks biologisk rigeste løvskov, herunder naturskov og sump-

skov, samt klitter, klitplantage og hede. På internationalt plan bidrager området

således med fine eksempler på Danmarks oprindelige naturtype tempereret løv-

skov. I området findes to af landets største søer. Esrum Sø er renvandet, en af

Europas bedst udforskede søer og bruges som reference internationalt. Området

er af en størrelse og kvalitet, der giver internationalt format. 42 pct. af området er

Natura 2000-områder. Der er to universitetslaboratorier og dermed et betydeligt

forskningspotentiale.

Potentiale for på kort og langt sigt at skabe

større sammenhængende naturområder,

herunder styrke naturkvalitet, kontinuitet

og fri dynamik

Området har meget stort potentiale for at skabe større sammenhængende natur-

områder og for at styrke naturkvaliteten. På kort sigt foreslås etableret et stort

sammenhængende område med udlæg af græsningsskov med naturlige græssere,

urørt skov samt områder med naturlige vandstandsforhold og forstyrrelsesfrie

områder. For Gribskov er omfanget af disse initiativer ikke nærmere konkretiseret.

Samlet set vil især løvskovs- og naturskovsområderne blive større og mere sam-

menhængende, bl.a. via korridorer i det åbne land langs vandløb, faunapassager

m.m. Forslaget indeholder store muligheder for at berige hele Nordsjællands natur

også udenfor nationalparkområdet.

Øgede muligheder for at færdes i og

opleve værdifulde landskaber og natur

Området indeholder potentiale til at blive et stort oplevelsesmæssigt naturområde

til gavn for Hovedstadsområdets millionbefolkning. Der vil blive et attraktivt net-

værk af stier til mange forskellige formål og målgrupper, og med nye tiltag som

supplement til en stor række eksisterende aktiviteter og faciliteter. Med zonering

i kerneområder og korridorer tages hensyn til forskellige brugergrupper, ligesom

formidlingen styrkes med bl.a. to nye centre.

Styrkelse og synliggørelse af væsentlige

kulturhistoriske værdier

I nationalparken fortælles den nationale historie om kongemagt og kirke. De

kulturhistoriske værdier spiller en helt afgørende rolle i nationalparken og der er

mange konkrete forslag til styrkelse af kulturværdierne, bl.a. områder med skån-

som drift og retablering af brændekanal. Kultursporene, deres sammenhæng med

landskabet og de kulturhistoriske betingede naturområder synliggøres og vedlige-

holdes gennem pleje og drift. Et netværk af veje og stier - nye og genskabte - skal

give adgang til kulturspor og rundt i kulturlandskabet. Et koordineret formidlings-

netværk af kulturhistoriske aktører skal bl.a. knytte de mange kulturspor sammen

i store sammenhængende fortællinger.

1.5 Opsummering af vurdering
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2. Lille Vildmose

Lille Vildmoserådets præmisser
Forslaget til Lille Vildmose Nationalpark hviler på følgende forudsætninger:

I. En mulig nationalpark omfatter udelukkende områder, som i forvejen er berørt af
fredninger og Natura 2000

II. I den fremtidig nationalparkadministration skal sikres et forum, hvor lokalområdet
kan få indflydelse på nationalparkens udformning og drift, og hvor lodsejer-
interesserne er repræsenteret

III. Der skal gælde de samme regler for myndighedstilladelser og -godkendelser i

nationalparken, som i det øvrige åbne land
IV.

flydelse på beslutningen om det enkelte anlæg og dets fysiske udformning
V. Tiltag og aktiviteter skal i videst muligt omfang ske i tæt samarbejde med berørte

lodsejere
VI. Fastholdelse af eksisterende drift, ændringer i driften, øget offentlige adgang og

formidling m.v. gennemføres kun ved frivillige aftaler og mod økonomisk godtgø-
relse

VII. Ved konflikt mellem rekreative benyttelse og naturbeskyttelse, prioriteres hensy-
nene til naturbeskyttelse højest

VIII. Staten skal afsætte nødvendige og tilstrækkelige midler til attraktive tilskuds- og
støtteordninger, opkøb og jordfordeling m.v.

2.1 Afgrænsning
Det samlede areal er 18.100 ha, hvoraf 7.844 ha er landareal og 10.250 ha er hav (se kort,
side 34). Nationalparken omfatter en række arealer på land, som er fredede eller under

fredning: Lille Vildmose, Mulbjergene samt kysten mellem Dokkedal og Øster Hurup.
7.644 ha af landarealet er privatejet. På havet afgrænses nationalparken, så den omfatter
det kystnære hav til den østlige grænse af et Natura 2000-område.

Nationalparken indeholder ingen bymæssig bebyggelse. Lige udenfor afgrænsningen
ligger flere landsbyer og sommerhusområder, herunder landsbyen Dokkedal som
omkranses af nationalparken, men ikke indgår i den.

Landskab
I Lille Vildmose er der påvist en række landskabeligt sammenhængende områder og
overordnede landskabsstrukturer af betydning for oplevelsen af landskabet. Disse for-
hold afspejles ikke ved afgrænsningen af nationalparken.

Landskabsanalysen fremhæver tre væsentlige forudsætninger for at opleve området:

De store åbne flader, mangfoldigheden af naturtyper, som er resultat af områdets
dannelseshistorie samt højmosens samspil med de omkringliggende skrænter, bakkeøer
og strandvolde – de store vidder og deres afgrænsninger. En styrkelse af disse elementer
opnås kun i et vist omfang med den valgte afgrænsning af området. F.eks. indgår kyst-
skrænterne ved Kællingebjerg, Kongstedlund, Smidie og Lille Brøndum ikke i området,
ligesom illustrationen af sammenhængen mellem mosefladen og en del af moræne-

landskabet heller ikke sikres, idet arealet sydvest for Halslevgård Å ikke er med i afgræns-
ningen.
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Natur og internationale beskyttelsesområder
Nationalparken omfatter den altovervejende del af landarealerne indenfor de eksiste-
rende Natura 2000-udpegninger i området, men afgrænsningen afskærer enkelte, min-
dre dele heraf (se kort, side 34). Mod nord går Natura 2000-området således ud over
afgrænsningen ved Høstemark og Ny Høstemark, mod vest går Natura 2000-området
længere ud mod Smidie og Kongstedlund og sydøst for Nørre Kongerslev ligger et min-

dre afgrænset fredet Natura 2000-areal, som ikke er med i nationalparkforslaget. En
større overensstemmelse med afgrænsningen af Natura 2000-områderne ville være hen-
sigtsmæssig ud fra en naturmæssig betragtning.

Afgrænsningen af nationalparken er blevet temmelig snæver. Vådområder og afstrøm-
ningsområdet omkring Haslevgård Å mod sydvest indgår ikke i nationalparken. Dette
område kan være af afgørende betydning for opretholdelsen af det internationalt meget

værdifulde højmoseområde.
På havet udgør nationalparken en sammenhængende flade fra kysten ud til østgrænsen

af et større Natura 2000-område. Med den valgte afgrænsning gennemskæres dette
Natura 2000-område. Nord for nationalparkgrænsen ligger et vildtreservat på havet, som
ikke er taget med i området. Der synes ikke at være foretaget en naturmæssigt argumenteret
afgrænsning af forslaget. En naturmæssigt bedre og mere meningsfuld afgrænsning af

nationalparken bør, som nævnt af Lille Vildmoserådet, undersøges nærmere, hvis der skal
opnås en marin helhed på havområdet.

2.2 Vision
Visionen for Nationalpark Lille Vildmose er at udvikle området til et stort samlet naturom-

råde med et rigere og mere varieret plante- og dyreliv over en periode på 20-30 år.
Området skal bl.a. i kraft af sin størrelse gøre det muligt at praktisere naturforvaltning
med plads til naturens egen dynamik, understøtte, forbedre og formidle områdets natur-
og landskabsværdier og kulturhistorie, samt give befolkningen mulighed for at opleve
disse værdier.

Visionen tager udgangspunktet i Lille Vildmoses eksisterende store naturværdier i form

af de sårbare højmoser og enestående skove, som er af international betydning. Hertil
kommer de eksisterende fredninger, status som Natura 2000-område, natur-
genopretningsprojektet for Birkesø, en række publikumsfaciliteter, stianlæg, fugletårne
m.v. samt etablering af Vildmosecentret som indvies i foråret 2006.

Formålet med visionen er, at nationalparken skal:

• Bidrage til at sikre nationale og internationale beskyttelsesinteresser gennem natur-
genopretning ved vandstandshævning mellem de eksisterende højmoser og ekstensi-
vering af landbrugsdriften mellem de enkelte naturområder

• Forbedre naturen indenfor de fredede områder, skabe større sammenhængende na-
turområder og dermed give naturen i Danmark et løft

• Vedligeholde og målrette naturværdierne i kystzonen gennem målrettet forvaltning

• Realisere og udbygge de rekreative værdier i området under hensyntagen til natur-
grundlaget

• Realisere de muligheder for at forbedre naturen, der indgår i fredningerne
• Formidle områdets naturindhold og kulturhistorie til lokalt, nationalt og internatio-

nal publikum
• Sikre langsigtede videnskabelige interesser i den aktive højmose

• Bidrage til udvikling, der kan give lokalsamfundet et økonomisk løft, og sikre at det
også i fremtiden er et attraktivt bosætningsområde med adgang til arbejdspladser og
offentlig service

• Medvirke til formidling af turistattraktioner i Østhimmerland i samarbejde med det
omgivende samfund
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Målene skal opnås gennem samarbejde med lokale borger og lodsejere på baggrund af
frivillige aftaler gennem tilskud, jordopkøb og jordfordeling.

2.3 Vurdering af indholdet af pilotprojektet
2.3.1 Vurdering af eksisterende naturværdier
I Lille Vildmose findes store områder med aktiv højmose. Tofte Mose er Danmarks største
højmose og udgør det største bevarede højmoseområde i Vesteuropa og er af meget stor
international værdi. Naturtypen er meget sårbar og trues af afvanding og næringsstof-
tilførsel, især af deposition af kvælstof fra luften. Naturtypen er højt prioriteret i Natura
2000-sammenhæng.

Tofte Skov og Høstemark Skov rummer nogle af Danmarks fineste naturskovslokaliteter.

Området rummer flere fuglearter, som kræver særlige naturlige forudsætninger, store
områder og ringe menneskelig forstyrrelse, f.eks. landets eneste ynglende kongeørnepar
og ynglende traner.

Området indeholder et antal søer og engarealer, som er attraktive yngle-, raste- og fou-
rageringsområder for vandfugle. Kystzonen indeholder værdifulde strandenge, overdrev
og egekrat med potentiale for udvidelser, og de lavvandede havområder er internationalt

værdifulde rasteområder for vandfugle.

2.3.2 Vurdering af styrkelsen af naturværdierne
De foreslåede tiltag vil skabe en afgørende styrkelse af naturværdierne i området.

Forbedring af eksisterende naturforhold
På højmosearealerne foreslås en lang række naturgenopretningstiltag, som afgørende vil
styrke naturværdierne. Eksempler er retablering af naturlige vandstandsforhold i de egent-
lige højmosearealer og i de omgivende kær og lagg-områder ved tilstopning af grøfter og
andre afløb samt hævning af vandspejlet i Tofte Sø til det naturlige niveau. Højmose-
områderne ryddes fortsat for opvækst af træer for at opnå og sikre gunstig bevarings-
status.

I skovene foreslås vigtige tiltag som genskabelse af naturlig vandstand i ellesumpe,
askesumpe og lignende vådområder samt lukning af dræn eller permanent hævning af
vandstanden i grøfterne i Tofte og Høstemark Skov.

Overdrev, strandenge og ferske enge, der er sprunget i skov og krat som følge af
manglende pleje, foreslås ryddet. Herved retableres de lysåbne naturtyper. Kontinuert
pleje af disse områder skal ske gennem varieret græsningstryk, og genskabelse af mere

oprindelige vandstandsforhold. Vildokse/vildhestprojektet i kystområdet kører videre, som
et forsøg med genintroducerede dyrearter i samgræsning. Projektet udvides til at omfatte
flere arealer langs kysten.

Etablering af større sammenhængende naturområder
De naturlige økosystemer i Nationalpark Lille Vildmose er højmose, løvskov, strandenge

og overdrev. Højmosen kan kun på meget langt sigt få arealmæssigt større udstrækning,
og det foreslås primært at forbedre denne naturtype ved naturgenopretning og pleje.
Strandenge og overdrev kan fordobles i omfang. Næringsfattige naturtyper, enge og
sjapvandsområder foreslås etableret i Mellemområdet og landbrugszonen. Således kom-
mer hovedparten af nationalparken til at hænge sammen som et stort naturområde af
forskellige naturtyper, hvilket vil være en afgørende styrkelse af naturværdierne.

Løvskoven foreslås udvidet ved konvertering af nåletræsbevoksninger til naturlig løv-
skov bestående af oprindeligt hjemmehørende træarter. Sådanne konverteringer kombi-
neret med sikring/genskabelse af naturlige vandstandsforhold er af meget stor betydning
for at skabe et større sammenhængende løvskovs-økosystem.
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Etablering af sammenhænge/forbindelser og naturgenopretning
De tidligere og nuværende tørvegravningsarealer retableres som naturarealer, etapevis
over en årrække, efterhånden som tørvegravningen ophører. Landbrugsdriften ekstensive-
res i de nuværende landbrugsområder, og omdriftsarealerne i kystzonen konverteres til
ekstensivt græssede strandenge og overdrev. Disse tiltag vil medføre afgørende forbed-
ringer af spredningsmulighederne for plante- og dyrelivet. Endelig foreslås det med tiden

at etablere et fælles hegn omkring de to nuværende hegn samt Mellemområdet, således
at de nuværende og tilkommende vildtbestande sikres udviklingsmuligheder ved at give
dem bedre plads inden for et stort samlet hegn. Dette er et stort og spændende projekt
med samgræsning af store græssere og undersøgelse af effekten af nøglearter (krondyr,
vildsvin, elg, bæver, bison), som vil være enestående i Danmark. Projektet vil afgørende
påvirke dynamikken og udviklingsmulighederne for områdets naturtyper til afgørende

fordel for en meget varieret skovnaturtype med der til hørende større artsrigdom.

Hensyntagen til særlig sårbar natur
Der er ikke fri adgang til store dele af området. Herved tages omfattende hensyn til både
den særligt sårbare natur og en række andre forhold.

Naturens fri udvikling
Hele vildmarksområdet foreslås udlagt til naturens fri udvikling. De nødvendige forud-
sætninger og rammer herfor etableres ved bl.a. at genskabe naturlige vandstandsforhold,
ved konvertering af nåleskov til løvskov med hjemmehørende arter samt udsætning af
nøglearter som bæver, elg, bison m.fl. Det er et meget visionært og flot projekt.

2.3.3 Vurdering af styrkelsen af de kulturhistoriske værdier
De kulturhistoriske værdier i Lille Vildmose ligger i selve landskabet i form af historierne
om de sidste to hundrede års afvanding, opdyrkning og tørvegravning, som her er fore-
gået i meget stor skala.

Nationalparkens opdeling i en natur-, kyst- og landbrugszone giver naturen forrang i
de to førstnævnte, mens de kulturhistoriske værdier spiller en vis rolle i landbrugszonen,

hvor landbrug betragtes som en vigtig del af kulturlandskabet. I dele af landbrugszonen
bevares hidtidige veje, og i formidlingsområdet ved Møllesøområdet etableres en sti
gennem kulturlandskabet fra Vildmosegård til Dokkedal.

Nationalparkområdet indeholder en række kulturbetingede naturtyper som enge, he-
der og overdrev, som tilsammen viser alle grader af udnyttelse af landskabet og
naturressourcerne. Naturen er det primære i Lille Vildmose Nationalpark, men de kultur-

historiske værdier har en rolle, bl.a. som løftestang til at opretholde det nuværende
landbrug og jagt, som betragtes som en vigtig del af områdets kulturhistorie.

Væsentlige forslag
Det forventes at øget fokus på Lille Vildmoses kulturværdier gennem formidling vil føre til
større forståelse for og sikring af områdets kulturspor og strukturer. Kulturværdierne

styrkes ved at bevare, synliggøre og skabe bedre adgangsforhold til eksisterende kultur-
spor i landskabet og formidle deres historie og betydning. Således bevares i landbrugs-
zonen veje, grøfter, levende hegn og ejendomsskel, idet de fortæller om afvanding, op-
dyrkning og bosættelsesmønstre.

Området omkring den tidligere Møllesø skal i fremtiden fremstå som et åbent kultur-
landskab med en mosaik af dyrkede marker og græssede enge. Møllesøområdet forbliver

således i sin kulturskabte, afvandede tilstand. Det er tanken, at dette landskab skal danne
ramme for historierne om Lille Vildmoses afvanding, opdyrkning og tørvegravning. Besøgs-
center Vildmosegård og det nærliggende demonstrationsfelt med tørvegravning vil være
udgangspunkt for formidlingen.

B I L A G   7



N A T I O N A L P A R K E R

89B I L A G

En række interessante kulturspor og miljøer ligger umiddelbart uden for nationalparks-
området. Mange af disse kulturspor og -miljøer har forbindelse til kulturhistorien i national-
parken. Det er derfor hensigten at etablere et formidlingssamarbejde med forskellige
aktører uden for parken.

2.3.4 Vurdering af styrkelsen af friluftsliv, turisme og formidling
Størstedelen af Lille Vildmose er privatejet. Der er store hegnede områder, hvor der kun er
adgang på guidede ture. Det er dog muligt at se ind i dele af de lukkede områder fra en
række fugletårne. Vildmosegård ligger midt i området, og her kan man få information om
Lille Vildmose. Ved Vildmosegård er der i 2005 igangsat etableringen af et formidlings-
center – Vildmosecentret.

Friluftsliv og turisme styrkes ved at anlægge nye faciliteter i og omkring området.

Faciliteterne anlægges på baggrund af afvejning i forhold til naturbeskyttelse, idet der
foreslås etableret et dynamisk færdselsstyringssystem for at øge den rekreative tilgængelig-
hed og samtidig tage hensyn til naturen. Der vil dog stadigvæk kun være begrænsede
muligheder for at besøge de naturmæssigt mest væsentlige dele af området.

Det er overvejet, hvorledes veje og stier kan omlægges med det formål at begrænse
risikoen for forstyrrelse og påkørsel af vildt. Endvidere er foreslået en række stianlæg til

vandring, cykling og ridning. Det vurderes, at såfremt de foreslåede stier etableres, vil der
ske en styrkelse af adgangen til og rundt i dele af området.

Der foreslås samarbejde med borgere i og udenfor området om etablering af udsigts-
punkter og overnatningsmuligheder. Hvis dette samarbejde etableres, vil det være muligt
at skabe faciliteter, der giver nye muligheder for at opleve naturen i området.

Allerede i dag eksisterer en række formidlingstilbud, bl.a. guidede ture ind i det luk-

kede område af Lille Vildmose, og med etableringen af Lille Vildmosecentret vil formid-
lingen blive styrket væsentligt. Der foreslås en række yderligere formidlingsmæssige til-
tag, hvoraf nogle allerede er under etablering. Der kan blive en spændende formidling i
forbindelse med nationalparken, både hvad angår natur og kulturhistorie, ikke mindst
hvis det foreslåede samarbejde om formidling af attraktioner også uden for national-
parken gennemføres.

2.3.5 Vurdering af erhvervsudvikling og levevilkår
Der foreslås ingen konkrete tiltag for erhvervsudvikling, formentlig fordi nationalparken
er af begrænset størrelse – det mindste landareal af de syv projekter – og fordi erhverv og
bosætning i området er relativt begrænset.

På turismeområdet forventes forslagene primært vedrørende friluftsinfrastruktur – f.eks.

etablering af stier, cykelstier, p-pladser, udsigtspunkter m.m. – og en forstærket formidlings-
indsats generelt at gøre området mere attraktivt. Den heraf følgende turisme vil kun i
begrænset omfang kunne danne grundlag for nye indtjeningsmuligheder i selve national-
parken. Til gengæld forventes en øget turisme at bidrage til forbedrede indtjenings- og
beskæftigelsesmuligheder på f.eks. overnatningssteder, attraktioner og andre faciliteter,
som findes i områderne umiddelbart uden for nationalparken.

Mht. landbrugsaktiviteterne i området vil en mindre del af de nuværende landbrugs-
arealer udgå af produktion alene i kraft af fredningen. Etablering af nationalparken for-
ventes at betyde en yderligere ekstensivering af landbrugsaktiviteterne. I pilotprojektet er
ikke udført analyser af andet end de økonomiske konsekvenser for landbruget. Der er
ingen forslag eller overvejelser om alternative aktiviteter for de berørte landmænd. De
mulige konsekvenser for de 2-3 virksomheder, der driver tørveindvinding i området, kan

ikke vurderes.
Samlet set vurderes det, at de erhvervsmæssige konsekvenser og potentialer vil spille en

relativt lille rolle for Nationalpark Lille Vildmose. Årsagen skal formentlig søges i
nationalparkens begrænsede størrelse og det forhold, at erhverv og bosætning i området
i forvejen er relativt begrænset.
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2.3.6 Vurdering af bebyggelse og transport
Nationalparken omfatter ikke egentligt bebyggede områder, og der planlægges ikke at
etablere sådanne i fremtiden. Den eneste form for bebyggelse, der indgår i visionen, er
primitive overnatningspladser, fugletårne og andre anlæg til brug for formidlingen. Med
hensyn til infrastruktur omfatter projektet en tilpasning af vejsystemet i forhold til de
planlagte naturgenopretningsprojekter og af hensyn til dyrelivet. Endvidere nævnes an-

læg af P-pladser, sikring og udbygning af det regionale stinet samt anlæg af smalspors-
bane fra Vildmosecentret til Birkesø.

2.4 Borgerinddragelse
Pilotprojekt Lille Vildmose har arbejdet med lukkede arbejdsgrupper bestående af

ressourcepersoner fra myndigheder, organisationer og borgere med viden om specifikke
emner. Grupperne har haft til opgave at udarbejde oplæg til diskussioner m.m. på de
forskellige offentlighedsarrangementer. Der har været afholdt møder med specialgrupper
af aktører, som direkte påvirkes eller vil blive påvirket af nationalparken. Og for at nå ud til
den brede befolkning har der været afholdt offentlige informations- og debatmøder,
café-møder, workshops, ekskursioner og generelt informeret om projektet.

I slutningen af pilotfasen er fremkommet flere selvstændige meningstilkendegivelser.
På det afsluttende borgermøde i marts 2005 blev der afleveret 827 underskrifter fra
lokale lodsejere imod en nationalpark. En efterfølgende underskriftsindsamling, iværksat
fra anden side både lokalt og nationalt, resulterede i 2.576 underskrifter for en national-
park – heraf var ca. 1.500 underskrifter fra lokalområdet. Derefter igangsatte lodsejerrepræ-
sentanter en undersøgelse, hvor en lang række lodsejere – som ejer betydelige dele af

landbrugsarealet inden for det nu foreslåede nationalparkområde – tilkendegav, at de
ikke ønsker at være omfattet af en nationalpark.

Borgerinddragelsen har ikke formået at fjerne lodsejernes mistillid overfor miljø-
myndighederne og naturpolitikken i området. Lokalt mener man dog, at nationalpark-
debatten har været farvet af mange års verserende og historiske frednings- og Natura
2000-sager i området, som har virket hæmmende eller direkte hindrende for debatten

om nationalparker. Endvidere har ”det blanke papir” skabt betydelig usikkerhed og en
barriere for deltagelse både blandt lodsejere og en del øvrige borgere.

Projektet har som det eneste af pilotprojekterne valgt at arbejde med lukkede arbejds-
grupper, hvor åbne arbejdsgrupper har været den primære inddragelsesform i de seks
andre pilotprojekter. Set i lyset af de senere meningstilkendegivelser i form af underskrift-
indsamlingerne, må det konstateres, at projektet ikke har formået at rejse en konstruktiv

debat i projektforløbet primært med lodsejerne i området. Den direkte indfaldsvinkel til
lodsejerne bl.a. gennem køkkenbordssamtaler og lodsejermøder i slutningen af proces-
sen har ikke formået at skabe konstruktiv dialog med hovedparten af lodsejerne.
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2.5 Opsummering af vurdering

Områdeafgrænsning Afgrænsningen er forholdsvis snæver set i forhold til Natura 2000-området og i

forhold til mulighederne for at styrke økologiske sammenhænge. Flere afgørende

og værdifulde områder er ikke med i afgrænsningen, f.eks. området sydvest for

Haslevgård Å, som kan være af afgørende betydning for opretholdelsen af højmose-

området. I kystzonen er ligeledes ikke medtaget en bræmme af strandenge og

kulturenge omfattet af Natura 2000. Det foreslåede område er på 18.100 ha,

hvoraf 8.000 ha er landareal.

Arealer af national og international,

herunder forskningsmæssig, betydning mht.

biodiversitet, naturtyper og økologiske

sammenhænge

Lille Vildmose rummer Danmarks største højmose, som også er Vesteuropas største

intakte højmoseområde med meget speciel og særegen flora og fauna. Området

rummer nogle af Danmarks fineste naturskovsarealer og er eneste ynglested for

flere meget sjældne fuglearter. De lavvandede havområder er internationalt vær-

difulde rasteområder for vandfugle. 97 pct. af arealet er omfattet af Natura 2000.

Projektet rummer forskningsmæssige perspektiver i form af store samgræsnings-

projekter med store græssere.

Potentiale for på kort og langt sigt at skabe

større sammenhængende naturområder

– herunder styrke naturkvalitet, kontinui-

tet og fri dynamik

Der foreslås retablering af naturlige vandstandsforhold i de egentlige højmose-

arealer og i de omgivende kær samt rydning af opvækst af træer, hvilket afgø-

rende vil styrke naturværdierne. Ved etablering af vildmarkszonen fremmes fri

dynamik. Sammenhængen mellem næringsfattige naturtyper, enge og sjapvands-

områder i Mellemområdet og landbrugszonen vil skabe et sammenhængende

naturområde af forskellige naturtyper. Og konvertering af nåletræsbevoksninger

til naturlig løvskov vil skabe et større sammenhængende løvskovs-økosystem. Sær-

ligt sårbar natur beskyttes gennem stærkt reguleret adgang.

Øgede muligheder for at færdes i og

opleve værdifulde landskaber og natur

De foreslåede stier, guidede ture, overnatningsmuligheder og udsigtspunkter i

området vil styrke mulighederne for at færdes i og opleve området. I de eksiste-

rende færdselsfrie kerneområder begrænses muligheden for at besøge de

naturmæssigt væsentligste dele af området.

Der kan blive en spændende formidling både hvad angår natur og kulturhistorie,

ikke mindst hvis det foreslåede samarbejde gennemføres om formidling af attrak-

tioner også uden for nationalparken.

Styrkelse og synliggørelse af væsentlige

kulturhistoriske værdier

Lille Vildmose er historien om den ”indre kolonisation” og udnyttelse af det lokale

ges gennem formidlingssamarbejde. Naturen har forrang i nationalparken, og kun

Møllesøområdet forbliver i sin afvandede, kulturskabte tilstand. En sti skal føre fra

Vildmosecentret gennem dette kulturlandskab. De nuværende veje og stier i

landbrugszonen bevares som adgangsveje og vigtige elementer i den kulturhisto-

riske fortælling.

else til Lille Vildmoses kulturhistorie ligger uden for nationalparken, men inddra-

råstof, tørv, fra sidst i 1700-tallet og frem. Flere kulturspor og miljøer med forbind-
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3. Læsø

Styregruppens præmisser
En gennemgående forudsætning for nationalparkens videre udvikling er, at:

I. Læsøboerne er aktivt med i processen og medbestemmende, når der skal indkøres
nye planer og virkemidler

3.1 Afgrænsning
Der er fremsat to forskellige forslag til afgrænsning af en eventuel marin nationalpark for
Læsø (se kort, side 36). Det ene forslag omfatter et område på 144.500 ha indenfor den
landfaste 10-meter dybdekurve omkring Læsø (10 m-dybdekurve-forslag). Det andet for-
slag omfatter et område på 238.800 ha, som udover arealet indenfor den landfaste 10-
meter dybdekurve omkring Læsø også medtager nærliggende Natura 2000-arealer i en
sammenhængende afgrænsning (Natura 2000-forslag).

Begge forslag til afgrænsning af nationalparken indeholder hele øen Læsø inklusiv
byer, havne m.v. og de kystnære områder, og dermed også alle fredede arealer, § 3-
områder, vildtreservater samt Natura 2000-områder på land og kystnært.

Landskab
Der er ikke gennemført en landskabsanalyse for pilotprojekt Læsø.

Natur og internationale naturbeskyttelsesområder
Læsø er beliggenhed på tærskelen mellem Nordsøen og Østersøen, over hvilken de stør-
ste vandmængder overhovedet i danske farvande passerer. Området har meget varierende
bundforhold og vindens uhindrede virkning, skaber en særdeles god vandfornyelse om-
kring øen. Østersøens brakvand blandes med det salte Nordsøvand, og der opstår særligt

i sommerhalvåret lagdeling. Grænsen mellem det brakke overfladevand og det salte
bundvand (springlaget) ligger ofte i 12-15 meters dybde i det nordlige Kattegat. Saltholdig-
hed og vanddybde/lysforhold er blandt de mest grundlæggende faktorer for de biologi-
ske forhold i havet.

Sammenlignes de to forslag med igangsættelsesbrevets undersøgelsesområde må det
konstateres, at der ikke er anført naturmæssige begrundelser for afgrænsningen til 10-

meter dybdekurven. Afgrænsningen afskærer tre vigtige habitatområder med rev nord,
nord-øst og syd-øst for Læsø og dele af det kystnære Natura 2000-område nord for øen
(se kort, side 36) hvor det nordlige rev, Herthas Flak, dog ikke fremgår). Herved afskæres
muligheden for at skabe et stort sammenhængende marint naturområde, som kunne
være af betydning for sammenhængen mellem revene, formentlig for fuglebestandene,
og for at skabe sammenhæng mellem forvaltningen af nationalparken og Natura 2000-

forvaltningen.
Begge forslag afskærer uden angivelse af biologiske argumenter helt eller delvis skræn-

ten mod det dybe vand øst for Læsø og Herthas Flak mod nord. For sidstnævnte gælder
dog, at der indgår andre stenrev og boblerev i Natura 2000-forslaget.

Kun Natura 2000-forslaget afspejler nogenlunde den variation i bundtyper, vanddyb-
der, salt- og strømforhold, som er karakteristisk for farvandet og dermed for den biologi-

ske variation i området, og har dermed en størrelse og kvalitet af international format.
Udvides området med skrænterne ud mod de dybe områder mod øst ville området blive
endnu mere varieret og repræsentativt.
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3.2 Vision
Visionen for Marin Nationalpark Læsø udgør en overordnet beskrivelse af en mulig og
ønsket fremtidig udvikling på øen. Visionen er beskrevet i billeder, der beskriver en situa-
tion 50 år fremme i tiden, som opnås gennem en gradvis realisering på baggrund af en
aktiv dialog med Læsøboerne.

Det første billede i visionen er Læsø, som en grøn ø i et blåt hav – som det altid har

været. Der er fortsat landbrugsland vekslende med forskellige naturtyper, fiskekuttere og
lystbåde på havet, samt sæler og fugleflokke i kystzonen. Forskellen fra i dag er, at Læsø
er styrket. Naturen således gennem en forståelig og dynamisk naturforvaltning, og den
biologiske mangfoldighed er Læsøs varemærke og grundlag for formidlingen af områ-
det. Et styrende råd med lokalt flertal har ansvar for nationalparken og administrationen
foregår lokalt. Der er oprettet et Læsøuniversitet, hvorfra der forskes på højt plan indenfor

alle nationalparkens facetter. Landbrug og fiskeri er aktive erhverv og befolkningstallet på
Læsø er stigende. Turismen er vokset markant, men ikke eksplosivt.

Det andet billede i visionen om Læsø handler om benyttelse, hvor bevarelse af øen som
levedygtigt helårssamfund er central. Efterspørgsel efter lokale kvalitetsprodukter har
medført stor vækst i lokal forarbejdning og forædling af råvarer fra det aktive fiskeri og
landbrug. Landbruget har endvidere udviklet funktionen som lønnede naturplejere. Be-

nyttelsen foregår kontrolleret og med hensyn til, at brugerne ikke ønsker, at deres besøg
sker på bekostning af naturen.

Et tredje billede i visionen handler om formidling, som baseres på en levende natur, et
aktivt fiskeri og landbrug, udadvendt forskning og inspirerende aktiviteter. Formidlingen
foregår på stedet og nye formidlingsformer som dykker- og snorkelture til boblerev,
stenrev, sæler, marsvin og en undersøisk udkigspost foreslås. De levende erhverv anven-

des i formidlingen, samt redningshuse og de gamle fyr. Endelig fokuseres specifikt på
rekreation i forbindelse med livsstilsygdomme og oprettelsen af en nordisk marin efter-
skole.

De visionære billeder for Læsø er meget detaljerede og beskriver alle facetter af øens
eksistens. Visionerne er helhedsorienterede og beskriver alle aspekter af projektet: Natur,
erhverv, friluftsliv, kulturhistorie og formidling i et. Billederne er balancerede og rummer

ikke nogen afvejning mellem interesserne. Dog mangler overordnede visioner for forbed-
ringer af den marine natur og det dynamiske forvaltningsprincip mangler egentlige ret-
ningslinier for afvejning af benyttelse og beskyttelse. Folkeafstemningen på øen giver
indtryk af, at der desværre ikke på nuværende tidspunkt ønskes at arbejde videre med
nationalparktanken og de gode visioner.

3.3 Vurdering af indholdet af pilotprojektet
3.3.1 Vurdering af eksisterende naturværdier
Læsø kan betragtes som ét stort marint forland og hensigten med et pilotprojekt ved
Læsø, var oprindeligt, at det skulle være et marint projekt. En generel vurdering af land-
naturen er, at den er værdifuld, men kan ikke i sig selv motivere til, at Læsø gøres til

nationalpark.
Den marine bundfauna ned til ca. 15 meters dybde er generelt meget artsrig, og er

sandsynligvis donorområder for en række arter til de øvrige danske farvande. På dybder
over 15 meter er der på de undersøiske banker nord, nordøst og øst for Læsø fundet et
meget rigt bunddyrsliv, der udviser den artsrigeste bundfauna fundet på det danske
søterritorium. Både indenfor og udenfor 10-meter kurven findes f.eks. en række mar-

kante stenrev samt de meget specielle boblerev (kalkformationer dannet under havbun-
den ved udsivning af metangas og senere frilagt gennem erosion). Revene skaber et
enestående miljø med stor variation af dyr og planter, og er vigtige yngle- og opvækst-
områder for en række fisk og skaldyr. Det specielle dyre- og planteliv, som bobleflækkerne
giver mulighed for, ses kun få andre steder i europæiske farvande. I området findes
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desuden en sandbundsfauna med et relativt stort antal individer pr. arealenhed. Områ-
dets variation i bundtyper, vanddybder, salt- og strømforhold, som er karakteristisk for
farvandet, giver det betydning på internationalt niveau.

Læsøs betydning for fuglelivet afspejles i at øen og området omkring er et vigtigt
fødeområde, at et stort antal arter yngler i området, og at mange arter anvender området
som rasteplads. For enkelte arter (stenvender og sortand) udgør området ved Læsø langt

det vigtigste danske område, hvor op mod 2/3 af den danske population findes ved øen.
I farvandet omkring Læsø, på de uforstyrrede sand- og stenrev samt på småøer og

holme findes en relativt stor bestand af spættet sæl. Endvidere observeres den for danske
farvande mere sjældne gråsæl af og til ved Læsø. Marsvin er almindeligt forekommende
i havet omkring Læsø, hvor de to Kattegat-bestande, den nordlige og den sydlige, overlap-
per hinanden i udbredelse.

På grund af Læsøs unge alder, dens afsides beliggenhed og meget næringsfattige jord,
er artsrigdommen af planter og dyr på land begrænset. Forholdene betyder på den anden
side, at der findes et antal relativt sjældne naturtyper, f.eks. ekstremfattigkær og klitheder,
med tilhørende særlige plantearter. Naturen på land er mange steder truet af manglende
drift og dermed tilgroning. Det gælder også det store strandengsområde Rønnerne, hvor
fuglelivet trues af tilgroning. Den mest interessante del af naturen på land i relation til de

marine områder er kysterne, hvor man på Læsø finder eksempler på stort set alle danske
kysttyper, f.eks. forskellige typer odder, drag, fed, strandvolde og strandenge.

3.3.2 Vurdering af styrkelsen af naturværdierne
Der peges kun i begrænset omfang på forslag til styrkelse af naturværdierne, og da
primært på land.

Forbedring af eksisterende naturforhold
Der peges på behovet for specifikke indsatser for en mere hensigtsmæssig forvaltning af
særlige arter, naturgenopretning eller råstofindvinding. Nærmere analyser af hvad dette
betyder indholdsmæssigt overlades til den senere nationalparkadministration. Primært
fokuseres på indsatser over for arter, som i lokalsamfundet anses for problematiske,

særligt skarv og sæl. Desuden reguleres invasive arter som rynket rose og mink. Disse
indsatser i forhold til invasive arter vil medvirke til styrkelse af naturværdierne, men det er
problematisk, at forvaltningen ikke nøjere er specificeret.

Den eksisterende råstofindvinding på havet er meget begrænset og allerede i dag sker
den på baggrund af en bedømmelse af de miljømæssige konsekvenser. Der er kun god-
kendt to klappladser, som udelukkende anvendes til klapning af oprensningsmateriale

fra øens to havne. Der fremsættes ikke forslag til forbedringer af vandmiljøet. Miljø-
tilstanden i Bovet Bugt har været drøftet, men det har ikke været muligt at gennemføre
supplerende undersøgelser, som kunne have dannet baggrund for udarbejdelse af et
forslag. Den mere generelle indsats i relation til vandmiljøet, herunder vandmiljøplaner,
regulering af landbruget, internationale aftaler om reduktion af forurening samt skibs-
sikkerhed er ikke behandlet.

Styrkelse af naturen på land har hovedvægt på etablering af ét eller flere græsnings-
selskaber til friholdelses af de kystnære strandenge og andre åbne arealer. Der er ikke tvivl
om, at tilgroning som følge af manglende drift og pleje er én af hovedtruslerne mod
naturen på land, og forslaget er derfor yderst relevant for at fastholde naturindholdet og
landskabsbilledet i de kystnære områder, f.eks. Rønnerne, hvor store arealer er under
tilgroning.

Omlæg af skovene til naturnær drift fremskyndes, herunder etableres flere lysåbne
områder og søer i skoven, f.eks. i Læsø Klitplantage. Stort set al skov på Læsø blev i sin tid
ryddet og brugt til saltsydning, hvorfor det er vigtigt, at den senere plantede skov så vidt
muligt udvikles til naturlige økosystemer. Fremskyndelsen af den naturnære drift er ud fra
denne betragtning særdeles relevant.

B I L A G   7



N A T I O N A L P A R K E R

95B I L A G

Etablering af større sammenhængende naturområder
Mulighederne for at skabe større, sammenhængende naturområder indgår ikke eksplicit
i projektforslaget. Omvendt er begge de foreslåede afgrænsninger de største arealmæs-
sigt af alle de syv pilotprojekter på hhv. 144.500 og 238.800 ha.

Etablering af sammenhænge/forbindelse og naturgenopretning
Projektet indeholder ikke konkrete forslag til sammenhænge eller forbindelse mellem
naturområderne. Der stilles forslag om en senere vurdering af mulighederne for natur-
genopretning, herunder vådområder på land ved Foldgårdssøen og i forbindelse med
stenrev og bobleflækker. Et sådant projekt på havet kunne være Læsø Trindel, hvor beho-
vet for naturgenopretning af de huledannende stenrev og erosionsbeskyttelse er vel-
dokumenteret. Læsø Trindel ligger imidlertid udenfor 10-meterkurve afgrænsningen.

Forslagene til naturgenopretning er relevante, men ikke tilstrækkeligt konkrete til at de
kan bedømmes nærmere.

Hensyntagen til særlig sårbar natur
Det foreslås at udforme strategier for bl.a. færdsel i visse naturområder og næringsstof-
tilførsel til følsomme områder. Dog specificeres ikke nærmere i hvilke områder eller hvil-

ken regulering, der tænkes på. Det er heller ikke vurderet om nogle af de marine natur-
typer har behov for supplerende beskyttelse eller andre initiativer i relation til sårbarhed.
Der foreslås ikke yderligere beskyttelse af den marine natur, f.eks. mod trusler fra fiskeri
med bundslæbende redskaber. Dette til trods for, at der er behov for, at revene sikres mod
fysisk ødelæggelse.

Naturens fri udvikling
Der foreslås ikke etableret områder med en højere grad af fri, naturlig dynamik, bortset fra
forslaget om hurtigere konvertering til naturnær skovdrift.

3.3.3 Vurdering af styrkelsen af de kulturhistoriske værdier
De kulturhistoriske spor og miljøer på Læsø – såvel de historiske, som de levende – er så

godt som alle knyttet til havet. De kulturhistoriske værdier på Læsø spiller kun en mindre
rolle i den marine nationalpark, som er uden klare målsætninger og handleplaner for
øens kulturhistorie. Endvidere savnes overvejelser over de mange marine, kulturhistoriske
fund, dvs. vrag og lignende i havet omkring Læsø.

Der mangler konkret viden, dels om de historiske spors udstrækning og forekomst og
dels om de levende miljøers overordnede betydningsindhold. Der er derfor behov for

indledende undersøgelser, der eventuelt senere kan danne baggrund for egentlige inve-
steringer. De indledende undersøgelser skal bl.a. omfatte de historiske ”havediger” og
de levende miljøer i Vesterø og Østerby havne. Desuden ønskes mulighederne for beva-
ring af ikke-fredede tanggårde undersøgt, og der skal udformes en bevaringsstrategi for
kanonstillingen ved Storedal og hummerhytterne ved Horneks.

Væsentlige forslag
Formidlingen af kulturhistorien skal foregå på stedet, hvorfor der skal anlægges stier og
adgangsveje til de udvalgte kulturhistoriske spor og miljøer. Der skal udvælges en gruppe
saltsydeanlæg og på baggrund af sonderende undersøgelser også et antal havediger,
som skal synliggøres som led i en formidling.

videre sammentænkt med de øvrige temaer, ligesom det kulturhistoriske formidlings-
potentiale også kunne udnyttes bedre. Således formidler de fleste af Læsøs nuværende
besøgssteder kulturhistoriske emner, og det samme gør mange af de byvandringer og
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lignende, som gennemføres. Allerede i dag findes således en bred viden, som man med
fordel kunne have taget udgangspunkt i og videreudviklet.

3.3.4 Vurdering af styrkelsen af friluftsliv, turisme og formidling
Læsø besøges i dag af mange turister og øen rummer i vid udstrækning overnatnings-
muligheder og andre faciliteter. Der foreslås etableret en række supplerende faciliteter,

herunder faciliteter for handicappede. Og i fremtiden ønskes fokus på særlige målgrupper,
f.eks. folk med livsstilssygdomme, eller nordiske unge, der vil på marin efterskole. Læsø
har en årligt tilbagevendende turistavis med kalender over årets forskellige arrangemen-
ter. Jagt og fritidsfiskeri er en stor del af fritids- og friluftslivet for mange lokale på Læsø.

Benyttelsen balanceres med de nødvendige tiltag til beskyttelse i form af bl.a. intelli-
gent stiplanlægning og zonering. For at sikre den nødvendige balance foreslås gennem-

ført en undersøgelse af turismens påvirkning, herunder f.eks. påvirkningen af sælernes
livsmønstre. Endvidere ønskes tilvejebragt et overblik over hvilke områder, der kan holde
til dykning, og der ønskes etableret en styring heraf.

På Læsø findes allerede i dag et omfattende stisystem med bl.a. afmærkede vandreruter
og ni forskellige cykelruter rundt på øen. De foreslåede nye vandrestier, ridestier og
”boardwalks” (i vådområder) vil kunne blive et attraktivt supplement til de eksisterende

stier og give nye muligheder for at opleve naturen.
Formidlingen skal ikke finde sted på et center, men ude hvor tingene sker. Det foreslås

derfor, at benytte turistbureauet som samlende funktion i formidlingen med supplement
af diverse udstillinger og orienteringstavler. Det vurderes, at formidlingen af områdets
natur- og kulturværdier er overvejet grundigt og mange spændende idéer er bragt på
banen, bl.a. etablering af undersøisk udkigspost, f.eks. på 6-8 meter vand eller ved et

stenrev.

3.3.5 Vurdering af erhvervsudvikling og levevilkår
Det mest konkrete forslag til nye aktiviteter med erhvervsmæssig effekt på Læsø er iværk-
sættelse af idé-udvikling og udarbejdelse af en handlingsplan for forsøg med nye fiskeri-
former. Udviklingen af alternative – herunder især eventuel genoptagelse af gamle –

fiskeriformer kan medvirke til bevaring af det kulturhistorisk vigtige fiskerierhverv og
vurderes derfor at ligge fint i forlængelse af nationalparkens formål.

For landbrug og skovbrug udtrykkes blot en forventning om, at der arbejdes hen mod
mere ekstensiv hhv. naturnær drift. Hvad angår øvrige erhverv er der heller ingen egent-
lige forslag, men en forventning om både direkte og indirekte jobskabende effekter af
selve nationalparken (administration, naturpleje, formidling etc.) samt øgede turisme-

aktiviteter.
En kraftig øgning af turismen er positiv set ud fra et erhvervsudviklingsmæssigt per-

spektiv, men indebærer samtidig en risiko for ”uforholdsmæssigt slid” på naturen og
dermed en potentiel konflikt med nationalparkens formål.

I forhold til bosætning og levevilkår vurderes det, at etablering af en nationalpark kan
få en væsentlig betydning for et lille øsamfund som Læsø, hvor selv et relativt lille antal

nye arbejdspladser kan have betydelige konsekvenser for lokalsamfundet.

3.3.6 Vurdering af bebyggelse og transport
Egentlige overvejelser vedrørende øens bebyggelse og infrastruktur er ikke medtaget i
slutrapporten.
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3.4 Borgerinddragelse
Borgerinddragelsen på Læsø er foregået primært i arbejdsgrupper, men der er ligeledes
afholdt bredere favnende arrangementer som workshops, konkurrencer, større offentlige
møder m.m. Ud af Læsøs befolkning på 2.200 mennesker har 80-90 deltaget i arbejds-
gruppernes arbejde, hvilket er en flot deltagelse i forhold til det lave indbyggertal.

Pilotprojektet på Læsø har været påvirket af øens ønske om selv at styre udviklingen af

en nationalpark og krav fra centralt hold til, hvordan denne udvikling skulle foregå.
Miljøministeren godkendte ikke projektets oplæg til en styrende organisation, som havde
det primære formål at give Læsøboerne størst mulig indflydelse i processen. Dette har
formentlig ikke været befordrende for processen, slet ikke når sigtet med Læsøs oplæg
netop var at skabe ejerskab og lokal forankring ved at lægge flest mulige beføjelser ud til
øens beboere gennem arbejdsgrupper.

”Det blanke papir” har forårsaget frustration og spørgsmålet om afgrænsning af om-
rådet og manglende rammer skabte på et tidspunkt så meget utryghed, at processen
delvist gik i stå. Grunden var primært et spørgsmål om interessemodsætninger mellem
øens interesser og det omkringliggende samfunds krav og ønsker repræsenteret af lands-
dækkende interesseorganisationer. Den indledende uenighed om indflydelsen påvirkede
således løbende processen og blev aldrig bilagt, hvilket afspejles i de to forslag til endelig

afgrænsning.
På foranledning af Læsø Kommunalbestyrelse afsluttedes processen med en vejle-

dende folkeafstemning om, hvorvidt der bør arbejdes videre med projektet. Således er
pilotprojekt Læsø det eneste pilotprojekt, hvor der findes et reelt udtryk for lokal-
befolkningens holdning til et nationalparkprojekt. Et flertal af Læsøs borgere sagde nej til
at fortsætte arbejdet med Marin Nationalpark Læsø.
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3.5 Opsummering af vurdering

Udvalgte kriterier Vurdering

Områdeafgrænsning Der er to forslag til afgrænsning. Det ene omfatter de fleste Natura 2000-områder

på og omkring Læsø, og har en størrelse og kvalitet af internationalt format. Det

andet omfatter kun området indenfor 10 m dybde-kurven og udelader vigtige

naturværdier på havet, bl.a. stenrev og boblerev. Begge forslag afskærer vigtige

naturværdier på skrænten ud mod det meget dybe vand mod øst samt flere

områder med boblerev mod nord. Forslagene til afgrænsning har arealer på hhv.

144.500 og 238.800 ha. Læsø’s landareal på 11.400 ha indgår i begge forslag.

Arealer af national og international,

herunder forskningsmæssig, betydning mht.

biodiversitet, naturtyper og økologiske

sammenhænge

Marint forland med den mest artsrige bundfauna på det danske søterritorium og

som sandsynligvis er donorområde for en række arter til de øvrige danske far-

vande. Stenrev og især bobleflækkerne giver mulighed for plante- og dyreliv, der

kun ses få andre steder i europæiske farvande. Omkring halvdelen af området er

omfattet af Natura 2000. Enkelte fuglearter har 2/3 af deres population på Læsø.

Det største forslag afspejler nogenlunde den variation i bundtyper, vanddybder,

salt- og strømforhold, som er karakteristisk for farvandet og giver det betydning

på internationalt plan.

Potentiale for på kort og langt sigt at skabe

større sammenhængende naturområder

– herunder styrke naturkvalitet, kontinui-

tet og fri dynamik

Naturen er relativt urørt og af høj kvalitet – specielt på havet og på Rønnerne.

Projektet mangler konkrete forslag til forbedring af den eksisterende tilstand,

bortset fra etablering af græsningsselskaber til at modarbejde tilgroning som hoved-

trussel og fremskyndet konvertering til naturnær skovdrift. Sårbar natur ønskes

sikret gennem strategier for færdsel og næringsstoftilførsel, dog specificeres ikke

nærmere, hvor eller hvordan.

Øgede muligheder for at færdes i og

opleve værdifulde landskaber og natur

Nye vandrestier, ridestier og boardwalks i vådområder vil styrke oplevelsen af

natur og landskab. Yderligere vil spændende idéer som etablering af en undersøisk

udkigspost øge muligheden for at opleve og få formidlet Danmarks havmiljø.

Styrkelse og synliggørelse af væsentlige

kulturhistoriske værdier

Kultursporene afspejler, hvordan man i det isolerede øsamfund har tilpasset sig

livsvilkårene og afhængigheden af havet.

Kulturhistorien er kun tillagt en mindre rolle. Indledende undersøgelser kan danne

baggrund for evt. senere initiativer. Den eksisterende viden kunne dog godt være

inddraget bedre, særligt i formidlingen. Nogle få saltsydeanlæg og havediger ud-

vælges, synliggøres og formidles, og der sikres adgang til disse.
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4. Mols Bjerge

Styregruppens præmisser
En gennemgående forudsætning for nationalparkens videre udvikling er, at:

I. En nationalpark på Syddjursland er et sammenhængende område, som på én
gang har store natur- og kulturværdier, gode oplevelses- og udfoldelsesmulig-
heder og et aktivt land- og skovbrug

II. Der skal gælde samme regler for myndighedstilladelser og -godkendelser i en
nationalpark som i det øvrige land

III. Jordbrug i nationalparken skal have mindst lige så gode muligheder for at udvikle

sig, som jordbrug uden for nationalparken
IV. I nationalparkadministrationen sikres et forum, hvor lodsejerinteresser er repræ-

senteret og områdets land- og skovbrug kan øve indflydelse på nationalparkens
udformning og drift

V. Nationalparkens fysiske anlæg implementeres gennem planloven
VI. Fastholdelse af eksisterende drift, ændring i eksisterende drift, øget offentlig

adgang og formidling m.v. realiseres gennem frivillige aftaler og økonomisk godt-
gørelse

VII. Ved konflikt mellem benyttelse og beskyttelse af natur prioriteres naturbeskyttelse
højest

VIII. Afsætning af nødvendige og tilstrækkelige midler til attraktive tilskuds- og støtte-
ordninger, opkøb, jordfordeling m.v.

4.1 Afgrænsning
Nationalparken omfatter et område på ca. 18.000 ha (se kort, side 38). Heraf er ca. 15.000
ha land og ca. 3.000 ha hav. Afgrænsningen tager udgangspunkt i internationale natur-

beskyttelsesområder, statsejede og fredede arealer. Endvidere indgår bl.a. store skovom-
råder, Mols Bjerge og hele Ebeltoft by i forslaget.

Afgrænsningen tager udgangspunkt i Mols Bjerge. Herfra breder området sig mod
nord til et stort plantagekompleks. Herfra udgår fire udløbere. En går mod vest til Rønde
og Kalø Vig. En går ned over Mols Bjerge til og med Begtrup Vig, men uden Helgenæs og
Mols Hoved. En går ned over Ebeltoft By til Gåsehage og omfatter et område ud i havet

ved Kobberhage. Endelig går en smal udløber op til Arnakke og omfatter Sønderskov og
Nørresø op til Glatved Strand.

Udover Ebeltoft by indgår flere mindre bysamfund i området.
Der peges på, at en afklaring af driftsvilkårene for nationalparkerne kan betyde, at der

opstår et lokalt ønske om en udvidelse af nationalparken på sigt.

Landskab
Landskaberne omkring Kalø, Mols Bjerge, Stubbe Sø og Kobberhage udgør kerneom-
råderne i landskabsanalysen, og mellem disse fremhæves en række sammenhængende
landskabsstrøg med særlig betydning for det landskabelige samspil og de oplevelses-
mæssige sammenhænge. Det drejer sig om særlige landskabselementer, der forbinder de
enkelte landskaber, som eksempelvis randmorænebuer, sammenhængende kyst-

landskaber, ådale eller skove. Herudover drejer det sig om særligt kontrastrige oplevelses-
forløb med en variation i naturgrundlag, arealanvendelsen, landskabsrum og udsigts-
muligheder.

På baggrund af naturmæssige begrundelser er en del af de væsentlige landskabsstrøg
mellem kerneområderne ikke omfattet af afgrænsningen. Primært er landskabsstrøgene
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mellem Kalø – Mols og Hyllested Bjerge - Dråby reduceret (landskabet ved Egens Vig og
mellem Hyllested og Dråby er ikke med). Til gengæld er der inkluderet nogle områder,
som er forbundet af forholdsvis smalle forbindelser. For at sikre sammenhængende land-
områder kunne området ved Egens Vig, Skelhøj Bakker og landskabet mellem Stubbe Sø
og Sønderskov tages med. Herved inkluderes også kyststrækningerne mellem Egens og
Knebel, samt mellem Hyllested og Boeslum, og muligheden for, at kystområderne på

længere sigt kan optræde som en landskabelig- og økologisk forbindelse.

Natur og internationale beskyttelsesområder
Inden for afgrænsningen ligger hele det centrale og varierede Mols Bjerge landskab, de
store skove nord herfor samt Stubbe Sø (se kort, side 38). En stor og varieret del af kyst-
stækningen er taget med samt dele af det omkringliggende havområde, som er omfattet

af Natura 2000 og dermed af international betydning. Den foreslåede afgrænsning inde-
holder fire hele Natura 2000-områder, størstedelen af Syddjurslands fredede og § 3-
områder samt et vildtreservat ud for Ebeltoft.

Helgenæs har ikke været omfattet af pilotprojektets igangsættelsesbrev, og derved
afskæres værdifulde kyststrækninger langs Helgenæs vest- og sydside med blandt andet
stenstrande og plastiske lerskrænter med naturlig dynamik. Endvidere skærer den sydlige

del af afgrænsningen et Natura 2000-område over. Slutrapporten indeholder et forslag
til en spredningskorridor langs den fulde kyststrækning. En sådan afgrænsning, der
havde inkluderet Mols Hoved, den resterende del af Begtrup Vig, Knebel Vig, samt en
større del af det kystnære havområde havde givet en bedre repræsentation af det vari-
erede, beskyttede østdanske kystlandskab, herunder det dynamiske samspil mellem land
og vand. På det marine område kunne en sådan afgrænsning bedre have dækket den

store variation i farvandet fra de lavvandede vige til de relativt dybe områder længere fra
land.

4.2 Vision
Visionen for Nationalpark Mols Bjerge har mange facetter. Udgangspunktet er det unikke

områdes geologiske, landskabelige og naturmæssige variation i samklang med diverse
menneskeskabte elementer – herregårde, landsbyer, borganlæg, landbrug, fritidsmiljøer
m.m. Områdets naturmæssige udviklingspotentiale er enestående, men også områdets
nærhed til vækstområdet Århus og omegn er vigtig for områdets relevans. Visionen
udkrystalliseres i otte delvisioner.

For natur og landskab er visionen et dynamisk landskab som fremmes gennem hel-

hedsplanlægning på baggrund af tre nøgle-naturtyper. Naturen skal både på kort og
langt sigt bidrage væsentligt til Danmarks biodiversitet. En vision om helhedstænkning
danner bro mellem naturen og kulturhistorien, idet der i forbindelse med natur-
genopretning skal tænkes i afvejningen af benyttelse/beskyttelse, inddragelse af kultur-
historiske aspekter og bidrag til krydsfeltet mellem naturoplevelser, formidling og frilufts-
liv. Visionen for kulturhistorie er enkel: Bevaring, synliggørelse og formidling. Visionen

for friluftslivet er baseret på en sammenhæng mellem muligheden for kultur- og natur-
oplevelser samt et aktivt friluftsliv, og om sundhed og livskvalitet. Intelligent planlægning
skal anvendes til at styre publikums færdsel og muliggøre en alsidig brug af området.
Erhvervsvisionen går på at bibeholde et erhverv og lokalsamfund i udvikling. Land- og
skovbrug har potentiale som naturforvaltere, som forvaltes gennem helheds-, natur- og
kulturplaner. Turisterhvervet er i vækst. Borgerinddragelse er basis for etablering af

nationalparken og kvalitetsbetonet formidling er parkens flagskib, som anvendes til at
skabe bevidsthed både lokalt og nationalt om natur- og kulturbeskyttelse, men også
engagement og medejerskab. Nationalparken kan være motor for bæredygtig udvikling
gennem at kombinere en miljøvenlig, grøn og ressourcebevidst levevis hos lokal-
befolkningen med Agenda21-indsatsen i områdets kommuner, samt nationalparkens
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image som bæredygtigt turistområde. Visionen om medansvar og partnerskaber giver en
ekstra dimension i nationalparkkonceptet. Nationalparken bliver en del af lokalområdet
gennem en organisationsform, hvor alle – lodsejere, borgere, kommune, private erhvervs-
drivende og politikere – tager et ansvar og bærer en del af udgifterne, men også høster en
del af overskuddet.

Visionen for Nationalpark Mols Bjerge er yderst detaljeret og sammenhængende. Alle

relevante aspekter er overvejet og de enkelte elementer er bygget sammen af koncepter
om helhedstænkning, partnerskaber og medejerskab. Projektet er i høj grad tilpasset og
indlejret i eksisterende strukturer i området, hvorfor håbet om medejerskab og det at
løfte i fælles flok, kan tænkes at ville lykkes. Endvidere er Ebeltoft by som turistcentrum og
flere forskningsinstitutioner med i området, hvilket også kan generere momentum.

4.3 Vurdering af indholdet af pilotprojektet
4.3.1 Vurdering af eksisterende naturværdier
Nationalpark Mols Bjerge er meget artsrigt i en national sammenhæng. Den store varia-
tion i naturtyper især indenfor kystnatur og lysåben natur - herunder de relativt mange
næringsfattige områder - medfører, at området rummer en rigdom af planter og insekter,

samt er et vigtigt levested for krybdyr. Især variationen i kystnaturen giver området inter-
national betydning. En del af de dyr og planter, som findes på Mols, optræder på natio-
nale eller internationale lister over fredede eller beskyttelseskrævende arter. 15 dyrearter,
der lever eller er truffet i området, er med i EF-habitatdirektivet. 18 fuglearter, der enten
yngler eller træffes i området, forekommer i EF’s fuglebeskyttelsesdirektiv. Derudover
forekommer en del af områdets dyre- og plantearter på den danske rødliste, hvor natur-

typerne skov og overdrev har særligt mange rødlistede arter tilknyttet. Mange af arterne
findes i kritisk små bestande.

og omkring en tredjedel af arealet udgøres af skov eller § 3-områder, hvoraf halvdelen er
overdrev eller heder. Langt størstedelen af § 3-områderne er målsat med den højeste

kvalitet i Århus Amts naturkvalitetsplan. Et karakteristisk træk for Molslandet er de sjældne
og sårbare sandmarker.

Der er intensivt dyrkede områder mod øst og vest med generelt få og små naturområ-
der med begrænset værdi. Der er dog en række lokaliteter med sjældne arter, herunder
ekstremrigkær på Tvedhalvøen samt vidtstrakte strandenge på Dejret Øhoved. Mod øst
findes overdrev langs Kattegatkysten ved Glatved og Kobberhage.

Bortset fra Ulstrup Langsø, der er en næsten uforurenet sø med klart vand og mange
arter af undervandsplanter, er de større søer i området generelt næringsbelastede fra
landbrug og spildevand, men er i bedring. Tilstanden i områdets vandløb er forbedret be-
tydeligt, men der mangler en indsats mod regulering og spærringer.

Havområderne er meget forskelligartede og spænder fra udsatte kyster mod øst til
beskyttede områder ved Knebel Vig og Kalø. Forureningen med næringsstoffer er temme-

lig kraftig ved de beskyttede kyster med ringe vandudskiftning.

4.3.2 Vurdering af styrkelsen af naturværdierne
Mulighederne for at stoppe tilbagegangen af biodiversiteten i det foreslåede nationalpark-
område er gode ved afgørende at styrke områdets naturlige variation og dynamik og
forbedre sammenhængen i områdets naturmosaik. En samlet forvaltning af hele det

potentielle nationalparkområde vil kunne styrke områdets naturtilstand, sammenhæng
og dynamik betydeligt og i internationalt perspektiv kunne have værdi som nationalpark
med fokus på kystnaturen og variationen af lysåbne naturtyper.
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Forbedring af eksisterende naturforhold
De foreslåede tiltag er prioriteret således, at der først gøres en øjeblikkelig og grundlæg-
gende væsentlig indsats for at bevare de eksisterende naturværdier ved indsatser overfor
akut truede arter og ved genopretning og pleje af vigtige naturtyper: Sandmarker, strand-
enge, overdrev, ekstremrigkær, højmoser og urørt skov. Det prioriteres højest at imødegå
store trusler som tilgroning og nedbringe kvælstofdeposition på næringsfattige arealer.

Dernæst prioriteres en indsats med forbedring af sammenhæng indenfor de større
områder og områderne imellem med etablering af korridorer og forbedrede vilkår for
naturlig dynamik. En væsentlig indsats her er varieret græsning inklusiv vintergræsning i
Mols Bjerge, etablering af høj vandstand på enge, konvertering til løvskov og sikring af
urørt skov samt bekæmpelse af invasive arter. Løbende prioriteres etablering af små-
biotoper og ophjælpning af krondyrbestanden.

Af langsigtede mål for indsatsen angives etablering af dynamisk græsningsnatur, så
der til stadighed findes og opstår nye levesteder for dyr og planter tilknyttet de forskellige
successionstrin og skabes mulighed for genindvandring af arter. Skovnaturen har en
fuldstændig tilsvarende målsætning. For kystnaturen skal littorinaskrænter ryddes for
krat og der skal være en lang økologisk forbindelseslinie.

De foreslåede tiltag er alle væsentlige og prioriteringen af dem er naturmæssigt velbe-

grundet. Forslagene vedrørende kystnaturen bør udbygges med en tilsvarende målsæt-
ning om dynamik og succession som græsnings- og skovnaturen og med en styrket,
samlet forvaltning på sigt. Omfanget af ekstensiv græsningsdrift og samlede afgræsnings-
arealer i de centrale områder er ikke kvalificeret, men der er væsentlige beskrivelser af
betydningen af en øget græsning og dennes forbedringer af naturen.

Den marine natur er ikke nærmere analyseret og der stilles ikke forslag, som angår

denne del af naturen. Der kunne have været udarbejdet målsætninger også på det marine
område, bl.a. for at imødegå trusler fra rekreativ udnyttelse, forurening, fiskeri, trafik m.v.
og om at sikre en uspoleret sammenhæng mellem land og vand i nationalparken.

Etablering af større sammenhængende naturområder
Områdets naturlige økosystemer er kysterne, løvskove og - som funktion af samspillet

mellem menneskets udnyttelse og de geologiske forhold - de lysåbne, næringsfattige
naturområder heder, overdrev og strandenge. De lysåbne naturtyper forekommer som
naturlige økosystemer inden for afgrænsningen af nationalparken og skovene ligeså, og
der er forslag til at skabe store sammenhængende overdrevs- og hedeområder i Mols
Bjerge med løvskovspartier samt til udlægge mere urørt skov. Der er også forslag til at
forvalte kystnaturen i sammenhæng, men i forhold til at opnå en mere samlet forvaltning

af kystnaturen og den marine natur er afgrænsningen af nationalparken noget snæver.

Etablering af sammenhænge/forbindelser og naturgenopretning
Forslaget indeholder spredningkorridorer taget fra Århus Amts regionsplan samt nye
forslag til spredningskorridorer, som særligt retter sig mod hhv. tør lysåben natur, vand-
løb og søer samt kystnaturen. Der er i de foreslående spredningskorridorer taget ud-

gangspunkt i eksisterende fragmenteret natur. De brede spredningskorridorer suppleres
med overvejelser om indre spredningskorridorer i f.eks. skove samt anvendelse af vejra-
batter, gærder og hegn i et mere fintmasket net af spredningsmuligheder. Sprednings-
korridoren langs hele kyststrækningen er et naturmæssigt spændende forslag. Tilsva-
rende kunne man have understreget betydningen af spredningsmulighederne i den ma-
rine natur.

Hensyntagen til særlig sårbar natur
Der er taget udstrakt hensyn til den sårbare natur og de truede arter i de foreslåede
indsatser, herunder særligt insekter.
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Naturens fri udvikling
Det foreslås på langt sigt at etablere naturlig dynamik i lysåbne græsningslandskaber og

nationalparkområdet.

4.3.3 Vurdering af styrkelsen af de kulturhistoriske værdier
Nationalparken kan inddeles i en række områder med hver sin landskabskarakter og
kulturværdier, som tilsammen viser forskelligartetheden i samspillet natur-kultur. De man-
geartede kulturspor og –miljøer fra stenalder til nutiden er med deres relative tæthed en
særlig kvalitet ved nationalparken, hvorfor kulturlandskabet her besidder en stor tids-

dybde.
Forslagene til de kulturhistoriske tiltag er solidt underbygget og gennemarbejdede.

er interessante.

Væsentlige forslag
Gamle kulturhistoriske færdselslinier som mølleveje, skole-, kirkestier og lignende skal
genoprettes, ligesom der skal etableres nye adgangsveje, som kan knytte forskellige
kulturhistoriske elementer sammen. Og der skal sikres synliggørelse, øget pleje og vedli-
geholdelse af kulturelementer, helheder og kulturhistorisk betingede naturarealer bl.a.
gennem plejeaftaler og tilskudsordninger til lodsejere.

Der lægges stor vægt på lokal medvirken og engagement i arbejdet for at styrke kultur-

værdierne gennem pleje og vedligehold, synliggørelse og formidling. Den lokale medvir-
ken sikres gennem en vifte af initiativer som oplysning, oprettelse af lav, uddannelse og
konstruktiv dialog. Derudover stilles en række forslag, som på andre niveauer skal styrke
de kulturhistoriske værdier, herunder særlig kulturlovgivning og ændret administrativ
praksis gennem sammentænkning af forskellige forvaltningsområder.

Endvidere foreslås etableret et særligt kulturråd, hvis kompetenceområde er bevaring,

synliggørelse og formidling af kulturhistorien i nationalparken. Til rådets opgaver hører
fastsættelse af rammer for det tværfaglige samarbejde og sikring af udfærdigelsen af
kulturplaner. Forslaget om kulturråd, som kun ses i pilotprojekt Mols Bjerge, vil givetvis
sikre fremdriften og styrke arbejdet med at sikre parkens kulturhistoriske værdier. Særligt
perspektivrigt er yderligere forslaget om udarbejdelse og brug af kulturplaner helt ned på
ejendomsniveau. Dette forslag er i tråd med den helhedstænkning og tværfaglighed som

går igen i nationalparkens forslag til formidling, forskning og pleje.

4.3.4 Vurdering af styrkelsen af friluftsliv, turisme og formidling
Området har allerede i dag mange besøgende, og der findes et mangfoldigt udbud af
muligheder for friluftsliv og overnatning. Støttepunkter for friluftslivet spredes geogra-
fisk, så området dækkes ind for så vidt angår nærhed og tilgængelighed. Indirekte og

direkte formidling tænkes ind i forbindelse med støttepunkterne. Langs kysterne indret-
tes P-pladser med informationer, toiletfaciliteter, bænke og borde, shelters, søsætnings-
ramper, badebroer, vinterbadepladser, faciliteter for lystfiskere etc. Oprettelsen af nye
faciliteter er set i forhold til eksisterende indenfor området, og herunder afvejet i forhold
til naturbeskyttelse og lodsejerinteresser i en bæredygtig udvikling.

Publikums færden – også i særligt følsomme områder – styres gennem intelligent

planlægning af stisystemer, afmærkede ruter, turforslag i foldere og anden oplysning
samt evt. adskillelse af bestemte aktivitetsformer. Der tages hensyn til sårbare naturområ-
der og om nødvendigt skabes forstyrrelsesfrie områder. Gennem overordnet planlæg-
ning etableres forbindelseslinier, der binder nationalparken sammen, evt. med udgangs-
punkt i de grønne drag, der allerede er i landskabet.
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Økomuseum foreslås som særlig formidlingsform med besøgssteder og afmærkede sti-
forløb. Denne tværfaglige formidling af nationalparken kan blive en spændende ind-
gang til naturoplevelserne. Der foreslås etableret et større bemandet besøgscenter og
decentrale støttepunkter, en elektronisk nationalparkportal, nationalparkavis, naturskole
er forslag til formidling af områdets natur- og kulturværdier. Endvidere foreslås samar-
bejde mellem private, foreninger, institutioner, erhverv, embedsmænd og et evt. sekreta-

riat for nationalparken. Der er gode muligheder for koordinering og gennemførsel af
formidlingsaktiviteterne, såfremt de foreslåede samarbejder gennemføres.

Der foreslås etableret en organisation for aktører indenfor turismeerhvervet, som skal
arbejde ud fra EUROPARC’s charter for bæredygtig udvikling i turismen i nationalparker.
Endvidere foreslås etableret et Institut for Bæredygtig Turisme i Rønde.

Der er gjort mange og grundige overvejelser vedrørende områdets frilufts-, turist- og

formidlingsmæssige brug. De foreslåede aktiviteter og faciliteter er tænkt ind i en sam-
menhæng, som balancerer beskyttelse og benyttelse. Særligt perspektivrige er de kon-
krete former for etablering af partnerskaber mellem de mange interessenter inden for
formidling m.m.

4.3.5 Vurdering af erhvervsudvikling og levevilkår
Nationalparken indeholder ingen forslag til tiltag rettet mod konkrete nye erhvervs- og
indtjeningsmuligheder. Af relevans for erhvervsudviklingen er fortrinsvis organisatorisk
orienterede forslag, idet de vedrører etablering af organisationer for hhv. landbrugs- og
turismeerhvervene, der blandt andet skal have til opgave at arbejde med udvikling af nye
indtjeningsmuligheder samt overordnede strategier og handlingsplaner.

De beskrevne erhvervsmæssige udviklingsmuligheder er relevante, men det er stort set

de samme muligheder, der arbejdes med i alle landdistrikter: Landboturisme, jagt- og
fiskerimuligheder, specielle egnsproduktioner, handel på landet og erhverv i ledige drifts-
bygninger osv. I forhold til bosætning og levevilkår for lokalbefolkningen er der ingen
forslag til konkrete tiltag. Det forventes, at etableringen af en nationalpark i sig selv vil
føre til større helårsbosætning og stigende ejendomspriser som en ”sandsynlig konse-
kvens”.

Samlet set er nationalparken i forhold til erhvervsudvikling og bosætning baseret på en
række forventninger om positive konsekvenser, der nærmest af sig selv vil indtræffe med

erhvervsudvikling, er således særdeles relevante og nødvendige for at realisere
potentialerne.

4.3.6 Vurdering af bebyggelse og transport
Byerhverv i eller nær nationalparken sikres udviklingsmuligheder gennem fysisk planlæg-
ning, landsbyerne i området har mulighed for byvækst og muligheden for at udnytte
frisatte driftsbygninger til håndværks- og serviceerhverv bibeholdes. I nationalparken
ønskes tilgængeligheden af området sikret uden, at den motoriserede trafik i kerne-

områderne øges. Derfor foreslås udført en overordnet trafikplanlægning for national-
parken.

4.4 Borgerinddragelse
For mange af de involverede i pilotprojekt Mols Bjerge har det blanke papir virket

saboterende for borgerinddragelsen i processen. Modellen menes at have begrænset
deltagelsen fra den ”almindelige” borger, da projektet har fremstået meget diffust. End-
videre har det gjort processen omstændelig, at undersøgelsesområdet og dets forcer
skulle beskrives samtidig med, at der skulle konstrueres visioner for en nationalpark ud
fra disse beskrivelser. Det har efterfølgende været foreslået, at en bedre konstruktion
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havde været at opdele processen i to faser. En første fase, hvor beskrivelsen af området
foretages af fagfolk og en anden fase, hvor visionerne for nationalparken formuleres på
baggrund af inddragelse af den ”almindelige” borger.

I processen på Mols er anvendt en bred vifte af inddragelsesmetoder fra workshops til
opsøgende inddragelse i form af bl.a. en nationalpark-bus. Der har endvidere været
nedsat arbejdsgrupper, som har været borgernes primære mulighed for indflydelse. Del-

tagerne i arbejdsgrupperne giver udtryk for at have opnået en høj grad af ejerskab til
projektet. Arbejdsgruppemodellen har dog favoriseret veluddannede og personer med
relevant fagligt kendskab. Den ”almindelige” borger har været svær at engagere, specielt
de yngre generationer. Arbejdsgruppen for Agenda21 er dog lykkedes med bl.a. at enga-
gere unge og sommerhusejere, som har været en glemt gruppe i processen. Dialog med
børn og unge er opnået gennem kontakt til f.eks. skoler og institutioner.

Indsatsen har været vedvarende såvel mht. information som møder. Men processen
havde slagside allerede inden den kom i gang, idet beboerne på Helgenæs kort før
udpegningen til pilotprojekt meldte sig ud og fik den daværende miljøministers ord på,
at de ikke skulle være en del af den videre pilotfase. Således var der allerede skabt en lokal
modstand fra en del af området inden det egentlige arbejde gik i gang. Den dårlige start
skyldes, at processen ikke indledningsvis havde udpeget lodsejerne som hovedaktører og

skabt rammer for en konstruktiv dialog. De fleste involverede borgerne på Mols gik efter
denne optakt ind i processen med det synspunkt, at de jo altid kunne sige nej, når
pilotfasen var tilendebragt og så derefter selv implementere de elementer af projektet,
som de fandt brugbare. Men processen synes at have formået at bilægge de fleste af de
indledende konflikter, idet en enig styregruppe har fremsat forslaget til den endelige
afgrænsning.
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4.5 Opsummering af vurdering

Udvalgte kriterier Vurdering

Områdeafgrænsning Området omfatter hele det centrale og varierede Mols Bjerge landskab, de store

skove nord herfor med Stubbe Sø samt en udløber ud til Kattegatkysten. Området

indeholder varieret kystnatur af international værdi, men en afgrænsning, der

også havde omfattet kystområdet ud mod Kalø Vig, ville have forøget sammen-

hængen i de medtagne marine områder og skærpet repræsentation af det værdi-

fulde østdanske kystlandskab. En forudsætning fra projektets start var, at Helge-

næs med sine stenstrande og lerskrænter med fri dynamik ikke kom med i områ-

det. Ud fra et helhedssyn udelades herved relevante arealer fra området.

Arealer af national og international,

herunder forskningsmæssig, betydning mht.

biodiversitet, naturtyper og økologiske

sammenhænge

Molsområdet er landskabeligt og geologisk enestående i dansk sammenhæng.

Området er meget artsrigt med store variationer i naturtyper inden for kyst- og

lysåben natur, herunder næringsfattige områder, og skove og overdrev. Variatio-

nen i kystnaturen giver nationalparken betydning på internationalt niveau. Områ-

det rummer en rigdom af planter, insekter og krybdyr. Mange arter er internatio-

nalt beskyttede eller rødlistede. 1/3 af området er omfattet af Natura 2000. I

området findes stor forskningsekspertise i form af Mols Laboratoriet, Naturhisto-

risk Museum og en afdeling af DMU på Kalø.

Potentiale for på kort og langt sigt at skabe

større sammenhængende naturområder

– herunder styrke naturkvalitet, kontinui-

tet og fri dynamik

Det foreslås, at genopretning og pleje af særlige og sårbare naturtyper igangsæt-

tes med det samme, primært ved græsning og modvirkning af tilgroning. Dernæst

prioriteres etablering af sammenhænge gennem korridorer og forbedring af na-

turlig dynamik, højere vandstand på enge, konvertering til urørt skov og bekæm-

pelse af invasive arter. Spredningskorridorer langs kyststrækningen er et spæn-

dende forslag, hvor inddragelsen af flere kyststrækninger vil øge værdien af de

medtagne kyst- og havområder ved at skabe større landskabelig og økologisk

forbindelse. Det langsigtede mål er en dynamisk græsningsnatur med mange for-

skellige successionstrin. Det konkrete omfang af ekstensiv græsningsdrift er ikke

beskrevet.

Øgede muligheder for at færdes i og

opleve værdifulde landskaber og natur

Tiltag på friluftsområdet fordeles jævnt ud i området for at sikre nærhed og

tilgængelighed. Færdsel styres gennem intelligent planlægning, adskillelse af akti-

viteter og evt. etablering af forstyrrelsesfri zoner. Forbindelseslinier sikres gennem

overordnet planlægning og økomuseumstanken anvendes i formidlingen.

Formidlingsaktiviteter og information foreslås koordineret gennem samarbejde,

evt. oprettelse af et nationalparksekretariat og bl.a. gennem en internetportal.

Styrkelse og synliggørelse af væsentlige

kulturhistoriske værdier

Nationalparkens talrige kulturværdier spænder vidt i tid og indhold. De giver tids-

dybde og dynamik til parkens landskaber, som tilsammen viser den store variation

i samspillet kultur-natur. De kulturhistoriske værdier synliggøres gennem en aktiv

indsats for pleje og vedligeholdelse baseret på lokal medvirken, der sikres og

fastlægges ved bl.a. dialog, kulturråd og kulturplaner. Genåbning af gamle færdsels-

veje, aftaler om adgang, anlæg af nye stier og veje skal gøre det muligt at komme

hen til kultursporene og rundt i landskabet.
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5. Møn

Styregruppens præmisser
En gennemgående forudsætning for nationalparkens videre udvikling er, at:

I. Den enkelte lodsejers deltagelse sker ved fuld frivillighed og med fuld betaling for
produkter og ydelser, samt at dette afspejles i den kommende lovgivning

II. Der skal ske en fornyet planlægnings- og høringsprocedure i forbindelse med den
endelige afgrænsning af nationalparken, når lovgrundlaget for nationalparker i Dan-
mark er vedtaget af folketinget

III. Tillidskløften mellem myndigheder og jordbrugere må overvindes, så der opstår tillid

til, at den grønne udviklingsvej for Møn giver muligheder frem for begrænsninger og
kun sker ved jordbrugets aktive tilvalg

5.1 Afgrænsning
Flertallets forslag til afgrænsning (forslag 1, se kort, side 40) omhandler et areal på
20.000 ha. Arealet er opdelt i to kerneområder beliggende i hver sin ende af Møn, hhv.
Høje Møn med Møns Klint i den østlige ende og Ulvshale/Nyord mod nordvest. Kerne-
områderne udgør ca. 12.000 ha, hvoraf 8.000 ha er arealer på havet. De to kerneområder
bindes sammen af et forbindelsesområde på ca. 8.000 ha. Denne afgrænsning skaber en
sammenhængende nationalpark på den nordlige del af Møn.

Mindretallets forslag til afgrænsning (forslag 2, side 40) omfatter et samlet areal på
1.000 ha af spredte offentligt ejede arealer ved Ulvshale, Udby og Høje Møn. Der er
fremsat to forskellige forslag, fordi lodsejerrepræsentanterne – idet lovgrundlaget for
nationalparker i Danmark ikke lå fast på tidspunktet for afgrænsningen – alene kunne
støtte en afgrænsning med udgangspunkt i de offentligt ejede arealer.

Forslag 1 omfatter i kerneområderne landsbyerne Nyord, Mandemarke, Kraneled og

Busene. I korridorområderne omfatter forslag 1 flere sommerhusområder, landsbyer, spredt
bebyggelse samt den nordlige del af Stege by.

Landskab
Et af målene for en nationalpark på Møn er, at den skal fremtræde som et landskabeligt
smukt og velfungerende område. Afgrænsningen af forslag 1 følger mod sydøst ved

Stege Nor grænsen for et landskabskarakterområde i henhold til landskabsanalysen. De
foreslåede naturudviklingsområder går imidlertid på tværs af landskabskarakterområderne,
hvorfor det bør undgås at sløre markante kontraster mellem landskabskarakterområder –
og elementer af f.eks. beplantning. Der bør således ikke ske beplantning/tilgroning paral-
lelt med et markant skovbryn, langs kysten eller på langs gennem et lavbundsareal.

Natur og internationale beskyttelsesområder
I forslag 1 følger kerneområdet på Høje Møn et Natura 2000-område på havet, mens det
på land bl.a. omfatter en større fredning og et Natura 2000-område ved Busemarke Mose
(se kort, side 40). Kerneområdet ved Ulvshale Nyord indeholder dele af et større Natura
2000-område i Stege Bugt, som også går videre mod nord langs kysten ved Præstø.
Ligeledes indeholder afgrænsningen en del af et større vildtreservat i Stege Bugt til

Jungshoved i nord. Begge kerneområder indeholder en del § 3- og fredede områder.
Forbindelsesområdet mellem Møns Klint og Ulvshale grænser mod syd op til et Natura
2000-område ved Stege Nor, som ikke er med i området. Syd for ligger ligeledes et Natura
2000-område i Hjelmbugt, som ikke er taget med.
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De væsentligste naturområder på Møn er inkluderet i afgrænsningen af kerneområderne
i forslag 1. Afgrænsningen af forbindelsesområdet med naturudviklingsområder må be-
tegnes som visionært. Stege Nor kan som Natura 2000-område inddrages i sammen-
hæng med havområderne omkring Ulvshale og Nyord. På sigt bør det overvejes at for-
binde de marine kerneområde med havområderne hhv. nord og syd for Møn og inddrage
Natura 2000-området i Hjelmbugt.

Forslag 2 er baseret på allerede beskyttede områder ved Møns Klint og Ulvshale/Nyord,
men skaber ikke sammenhæng mellem eksisterende naturområder eller rummer poten-
tiale for afgørende at styrke naturværdierne. Det er umiddelbart vanskeligt at se områ-
derne udgøre en nationalpark i sig selv på grund af det begrænsede areal, uanset at
områderne indeholder meget væsentlige naturværdier. Det er under de begrænsede
rammer svært at se, at en nationalpark vil tilføre forvaltningen af områderne noget nyt i

forhold til den eksisterende situation.

5.2 Vision
Visionen for Nationalpark Møn fokuserer på en række meget konkrete milepæle. Den
første består i, at Møn med udgangspunkt i den enestående klint, lysegrønne bøgetræer,

kalkoverdrev, Ulvshale og Nyords vidtstrakte og lavvandede kystområder samt de mange
sjældne dyr og planter, som lever i området, i 2007 udpeges til Danmarks første national-
park. Området repræsenterer en særlig model for nationalparker, som kombinerer natur-
beskyttelse og naturbenyttelse. Dvs. erhvervs- og landdistriktsudviklingen trives side om
side med kulturmiljøer og natur, som sikres gennem sammenhængende naturområder
og korridorer gennem landskabet.

Den næste milepæl består i, at Møns Klint i 2010 udpeges til UNESCO ”World Heritage
Site”.

Endelig er det forhåbningen, at hele Møn og omkringliggende øer og farvande senest
i 2050 indgår i nationalparken.

Nationalparken er baseret på, at natur-, kultur-, by- og egnsudvikling er en helhed og
frivillige aftaler med borgerne, som får fuld betaling for tab eller ulemper. Området styres

af en enhedsadministration med lokalt præg, som samarbejder med nationale og inter-
nationale parter. I naturmæssigt værdifulde områder tilpasses benyttelsen hensynet til
beskyttelsen, hvor formidlingen fra et centralt formidlingscenter og punkter i landskabet
er et vigtigt element i beskyttelsen.

Nationalparkvisionens milepæle viser en velovervejet udvikling af områdets potentiale,
hvor områdets værdier udbygges og sikres over en årrække. Sigtet er helhedsorienteret

og repræsenterer såvel et ønske om at sikre en naturmæssig, som erhvervs- og bosæt-
ningsmæssig udvikling i området. Udpegningen til World Heritage Site er et godt kort i
turismeperspektiv.

5.3 Vurdering af indholdet af pilotprojektet
5.3.1 Vurdering af eksisterende naturværdier
Møn rummer storslået natur med særlig opmærksomhed på Møns Klint, som er et natio-
nalt klenodie. Flere arter har deres eneste danske levested her, herunder horndrageren,
den sortplettede blåfugl og vandrefalken. Området rummer flere nationale og internatio-
nale udpegninger vedrørende geologi, natur og landskab og Møn rummer et usædvan-
ligt stort antal – mere end 300 – af Danmarks rødlistede arter –koncentreret omkring Høje

Møn og Ulvshale. På Høje Møn er foruden Klinten, bøgeskov og overdrev (begge på
kalkbund) de væsentlige naturtyper. Eksempler på Ulvshales naturlige og urørte variation
er: Kystklitter (grå- og grønsværklit, med dværgbuskvegetation, med havtorn), græs- og
lavheder, fugtige klitlavninger, forstrand, strandsøer samt vadeflader. Udenfor afgræns-
ningen ligger Stege Nor, en stor kystlagune, som i kraft af at være delvist afsnøret fra havet
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skaber særlige livsbetingelser for brakvandsaborrer og -gedder.
Området indeholder også mere kulturpåvirket natur. På Ulvshale og Nyord findes nogle

af Østdanmarks største naturlige strandenge og strandoverdrev, som med kreaturgræsning
skaber vigtige ynglepladser for mange og specielle vade- og andefugle. Engene og det
tilgrænsende lavvandede havområde hører til en af Europas vigtigste overvintrings- og
rastepladser for andefugle og er således af betydning internationalt. Andre lyse og åbne

naturtyper, som er afhængige af græsning og slåning uden gødskning er: Heder, rigkær
med orkidéer og fattigkær. Især på Ulvshale står heden flere steder med de karakterfulde
enebærbuske. Heder forekommer stort set ikke i det øvrige Østdanmark. Rigkær, som
også findes i en særlig variant, ekstremrigkæret, der har et særlig højt kalkindhold, fore-
kommer både på Ulvshale, Høje Møn og i Busemarke Mose. Jydelejet og Høvblege rum-
mer et blomsterflor med insekter, der er uden lige i Danmark. Klinteskoven og især Ulvs-

haleskoven indeholder mange naturlige træ- og buskarter, herunder en stor bestand af
lind og tarmvridrøn. Klintens bøgeskove på kalk og overdrev har et unikt urte-, insekt- og
svampeliv. På Østmøn findes jordfaldshuller med dybe søer: Hunosø, Store Geddesø og
Aborresø.

Møn rummer i national målestok værdifulde og i nogle tilfælde unikke naturtyper. I
international målestok er Klinten med geologiske formationer og natur, overdrevene og

kystnaturen på Ulvshale og Nyord betydelig. Fuglelivet er også rigt og Busemarke Mose
og Nyord er vigtige lokaliteter for bl.a. trækfugle.

5.3.2 Vurdering af styrkelsen af naturværdierne
Med de foreslåede tiltag vil der ske en afgørende styrkelse af naturværdierne med en
væsentlig forøgelse af det eksisterende naturareal i området.

Forbedring af eksisterende naturforhold
Der foreslås etablering af en lang række plejeinitiativer med vægt på græsning af de
væsentligste naturtyper på Møn, som er overdrev ved Jydelejet og Høvblege, strandenge
og strandvolde ved Ulvshale og Nyord, græsningsskov i Ulvshaleskoven og Klinteskoven
m.v. samt særligt målrettede initiativer mod de truede og rødlistede dyre- og plantearter.

Etablering af større sammenhængende naturområder
Der foreslås betydelig naturgenopretning bl.a. nyskabelse af 1.500 ha overdrev og lys-
åben skov, etablering af 200 ha græsningsskov og skov med fri dynamik samt straks at
genoprette de naturlige vandstandsforhold i kerneområderne. Det er ambitionen at gen-
oprette en stor del af de mange vådområder, som tidligere er blevet afvandet og som i dag

ligger som brak. Dette tiltag er kvantificeret til at udgøre godt 1.300 ha og vil kunne øge
naturindholdet i forbindelsesområderne væsentligt.

Etablering af sammenhænge/forbindelser og naturgenopretning
Der er udlagt et stort forbindelsesområde mellem kerneområderne med naturudviklings-
områder, som er brede strøg med et stort naturindhold bl.a. lavbundsjorder, kalkrige

skove og landbrugsjord. Dette søges yderligere styrket gennem naturgenopretning, samt
en række incitamenter til at etablere naturområder for lodsejere. Endvidere stilles forslag
til etablering af et naturudviklingsområde langs hele nordkysten, som forbinder den
varierede kystnatur i kerneområderne. Denne korridor kunne med fordel udvides med
marine områder.

Hensyntagen til særlig sårbar natur
En lang række af de foreslåede tiltag sigter målrettet på at bevare og styrke Møns mange
sårbare arter gennem konkrete tiltag til supplement af naturpleje og naturgenopretning.
F.eks. foreslås genudsætning af sortplettet blåfugl i Jydelejet, opsætning af storkereder,
sikring af strandengsfugle mod ræve og genetablering af bestanden af klokkefrøer m.v.
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Naturens fri udvikling
Klintens kystdynamik med nedskridninger, og hele det beskyttede kystlandskab ved Ulvs-
hale og Nyord har gode betingelser for en fortsat naturlig, dynamisk udvikling. Der er
forslag til udlæg af urørt skov og græsningsskov. Indsatsen er ikke kvantificeret i de
statsejede skove, idet de nødvendige Natura 2000-registreringer først blev udført som-
meren 2005.

Muligheden for at etablere store sammenhængende områder med overdrev og lys-
åben græsningsskov er nævnt som et potentiale, der kan omfatte ca. 1.500 ha. Genopret-
ning af vådområder i Borrelavningen, omkring Busemarke Mose, Råbylille Sø, Råby Sø,
Veddelsøen, Maglemose og Gammelsø Mose udgør i alt ca. 1.300 ha og vil styrke den
naturlige dynamik væsentligt.

5.3.3 Vurdering af styrkelsen af de kulturhistoriske værdier
På Møn møder vi et kulturlandskab med en blanding af landsbyer, husmandsudstykninger,
herregårde, mindre industri- og råstofmiljøer samt fiskerlejer mellem hinanden. Her lever
den traditionelle, alsidige erhvervsstruktur endnu, og det giver en autenticitet, som ses
som en af lokalsamfundenes absolutte kvaliteter. Kulturlandskabet repræsenterer noget
”typisk”, som nu er forsvundet andre steder, men som er bevaret her, om end dets ind-

hold er under stærkt pres og i fare for at forsvinde.
Det anses for vigtigt at sikre kulturmiljøernes funktion og attraktion, da dette er et

middel til at holde på nuværende og tiltrække nye ressourcestærke borgere. Projektet ser
en klar sammenhæng mellem sikring af de kulturhistoriske bevaringsværdier og
landdistriktsudvikling. Bevaring af bygninger og autenticiteten i kulturmiljøer er derfor
det væsentligste kulturhistoriske indsatsområde i nationalparken.

Væsentlige forslag
Afviklingen af landskabets ældre infrastruktur som skolestier, kirkestier og markveje skal
stoppes, og gamle og nye færdselsveje skal etableres, så det bliver muligt at færdes rundt
i landskabet. Pleje af fortidsminder og vedligeholdelse af bygninger skal udføres af lokale
lav, midlertidige arbejdsgrupper o. lign. Lavene skal selv opstille delmål og handlings-

planer i overensstemmelse med en overordnet handlingsplan for parken.
De kulturhistoriske værdier skal beskyttes gennem myndighedernes fysiske planlæg-

ning, hvor ikke mindst bevarende lokalplaner vil være et vigtigt værktøj. Et kulturarvsatlas
skal danne grundlag for planlægning og forvaltning. Indtil et sådant foreligger, skal der
foretages en konkret vurdering af de kulturhistoriske interesser inden der igangsættes
byggeri, anlægsarbejder m.v.

Kulturhistoriske værdier berøres kun i overordnede vendinger i målsætningerne og de
tilhørende strategier for nationalparken. Projektet rummer en oversigt over Østmøns
mangeartede kulturmiljøer tillige med omtale af de forhold, som direkte truer kultur-
værdierne. En forklaring herpå kan være, at nationalparkens uklare afgrænsning skaber
usikkerhed om hvilke kulturhistoriske værdier, som er omfattet af området. Endvidere er
Møn Kommune sammen med Kulturarvsstyrelsen allerede i gang med at udarbejde et

kulturatlas, der følger mere specifikt og konkret op på pilotprojektets registrering af 22
kulturmiljøer.

5.3.4 Vurdering af styrkelsen af friluftsliv, turisme og formidling
De nye faciliteter for turister og besøgende er afvejet i forhold til de eksisterende, herun-
der hensynet til naturbeskyttelse og lodsejerinteresser.

Tidligere har der ikke været problemer med brugen af naturen i området. Derfor ønskes
den nuværende relativt frie og uregulerede benyttelse af naturen videreført i en fremtidig
nationalpark.
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Hele øen foreslås forbundet af stier og der skal skabes øget adgang til nye besøgsmål og
det åbne land via bræmmer, spor i landskabet, genåbning af kirkestier o. lign. Stisystemer
i vigtige naturområder skal lede besøgende frem til eksisterende og nye besøgsmål og
uden om de sårbare lokaliteter. Der foreslås på specificerede lokaliteter udbygning af
overnatningsfaciliteter i form af campingplads, lejrpladser og fri teltslagning.

Natur, kultur og oplevelsesmuligheder foreslås formidlet gennem et formidlingscenter

ved Store Klint, et mindre center ved Ulvshale Naturcenter samt mindre bemandede og
ubemandede informationscentre andre steder, herunder et minilodsmuseum i lodstårnet
på Nyord. Fokus skal være på formidling til børn og unge og der skal udarbejdes en
handlingsplan for informations- og formidlingsaktiviteter i nationalparken. Der foreslås
etableret et lokalt udviklingsselskab for bæredygtig turisme samt etablering af en natur-
skoletjeneste i forbindelse med Geocenter Møns Klint. Formidlingen til lokale og turister

om natur, kultur og aktiviteter skal ske via en hjemmeside, foldere m.m.
Der savnes en beskrivelse af, hvorledes naturformidlingsaktiviteterne skal koordineres

indenfor rammerne af den kommende nationalpark, ligesom der savnes forslag til nye
muligheder for at opleve og have adgang til den storslåede og vilde natur. Staten har i
drifts- og brugsaftalen for et stort kommende formidlingscenter ved Store Klint, Geocenter
Møns Klint, sikret at en eventuel kommende nationalparkadministration vil kunne dispo-

nere over lokale i centret. Endvidere sikres dannelsen af et koordinationsforum mellem
staten og Geocentret, hvor en kommende nationalparkadministration automatisk har en
plads.

Visionerne på frilufts-, turisme- og formidlingsområdet kan gennemføres i praksis
under en række forudsætninger bl.a. af ledelsesmæssig og ressourcemæssig karakter og
etablering af samarbejde mellem de mange interessenter. Der savnes dog nye muligheder

for oplevelser og mere konkrete bud på intelligent planlægning i evt. sårbare områder.

5.3.5 Vurdering af erhvervsudvikling og levevilkår
Forslagene til erhvervsudvikling i nationalparken er meget lidt konkrete og består for-
trinsvis af korte henvisninger til mulige indsatsområder. Enkelte af disse kunne have
interessante perspektiver – f.eks. etablering af sundheds- og helseinstitutioner – men er

kun behandlet meget sporadisk og kan derfor ikke vurderes nærmere.
Mulighederne for erhvervsudvikling indenfor landbruget i området generelt knyttes

især til landbruget i nationalparkområdet som centrum for udvikling og afprøvning af ny
miljøforbedrende teknologi og miljøvenlige produktionsmetoder – i samarbejde med
forskning og industri. Forslaget er set i flere nationalparkprojekter og kan formentlig i en
vis udstrækning realiseres, men vil næppe kunne skabe betydende økonomisk aktivitet i

flere nationalparker samtidig.
Det vurderes ikke, at nationalparken vil være en begrænsning for erhvervsudviklingen

i området. Dette skyldes først og fremmest, at landbruget i forvejen er underlagt en række
restriktioner, og nationalparken synes ikke at ville medføre nogen væsentlig stramning af
disse. Hvad gælder øvrige vilkår vurderes det, at nationalparken – via øget fokus på
erhvervs- og øvrig udvikling i området – fortrinsvis vil have en positiv effekt på bosætning

og levevilkår for lokalbefolkningen.

5.3.6 Vurdering af bebyggelse og transport
I forbindelse med byggeri og anlægsarbejder foretages inden igangsættelse en konkret
vurdering af kulturhistoriske interesser. Den offentlige trafik skal forbedres både miljø-
venligt ved at reducere biltrafikken og samtidig give bedre muligheder for at komme

rundt på øen. Infrastrukturen ønskes ligeledes forbedret for bløde trafikanter gennem
anlæg af flere cykelstier, stisystemer, opretholdelse af færgerute og etablering af bådfart
for fodgængere og cyklister.
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5.4 Borgerinddragelse
Initiativerne på Møn har været meget forskellige og henvendt til forskellige målgrupper,
herunder lodsejere, børn og unge. Som noget særligt er det lykkedes at inddrage børn og
unge aktivt i projektet gennem bl.a. skoleprojekter. Inddragelsen af børn og unge har
medvirket til afledt inddragelse, idet forældre, bedsteforældre og venner har skullet for-
holde sig til projektet. Den afledte effekt af inddragelsen af børn og unge kan være et

fremtidigt eksempel i lignende processer, men viser også at målgruppen skal fanges, hvor
de er – her i skolen.

Arbejdsgrupper har haft stor betydning for etableringen af ejerskab for pilotprojektet
på Møn. De deltagende borgerne har her haft mulighed for at bidrage med idéer og
visioner, men har til gengæld haft en forholdsvis faglig tung og ret ambitiøs opgave at
løse. Dette har givetvis påvirket deltagelsen i grupperne, som var kraftigt aftagende i

begyndelsen. Arbejdsgrupperne synes at favorisere veluddannede med fagligt kendskab
til det område, der arbejdes med. Værkstedsmodellen har også skabt en værdifuld delta-
gelse i projektet blandt borgere i et mindre lokalsamfund på Møn, hvor en umiddelbar
modvilje mod projektet i begyndelsen er blevet vendt til konstruktivt modspil og dialog.
Der er skabt ejerskab for nationalpark-idéen blandt deltagerne i arbejdsgrupperne og
værkstederne.

Deltagerne i pilotprojektet har haft svært at skulle forholde sig til det ”blanke stykke
papir”, dvs. at meget lidt af de fremtidige rammer var fastlagt på forhånd. Det har virket
frustrerende på potentielle deltagere, som kan have haft svært ved at forholde sig til et
projekt af så store dimensioner. Der har været fokuseret på lodsejerne som en særlig
fokusgruppe i inddragelsen i pilotprojektet på Møn. Lodsejerne har været inddraget
både i arbejdsgrupper og et særligt værkstedsarrangement for lodsejere, café-arrange-

menter og køkkenbordssamtaler. Denne inddragelse har ført til, at projektet i dag har et
godt billede af lodsejernes ønsker og bekymringer vedrørende fremtidig naturudvikling
på de private jorder. Ved afslutningen af pilotfasen afleveredes to afgrænsningsforslag,
hvilket umiddelbart signalerer, parterne ikke helt har nået hinanden i den afsluttende
fase.
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5.5 Opsummering af vurdering

Udvalgte kriterier Vurdering

Områdeafgrænsning I forslag 1 er foretaget en hensigtsmæssig afgrænsning af området, som udgør et

areal på 20.000 ha, hvoraf 12.000 ha er land. Afgrænsningen er dog ikke færdig-

gjort for de marine områder, hvor der også er store Natura 2000-arealer. Forslag

2 skaber ikke umiddelbart sammenhæng mellem eksisterende naturområder eller

rummer potentiale for afgørende at styrke naturværdierne. Dog fremgår det af

forslaget, at en afklaring af vilkårene for etablering af nationalparken rummer

mulighed for, at landbruget stiller sig positiv overfor udvidelse af område-

afgrænsningen.

Arealer af national og international,

herunder forskningsmæssig, betydning mht.

biodiversitet, naturtyper og økologiske

sammenhænge

Høje Møn med klinten, Høvblege og Jydelejet, er et nationalt klenodie, både i

landskabelig, geologisk og biologisk henseende. Koncentreret i de to kerneområder

findes et usædvanligt stort antal – mere end 300 - af Danmarks rødlistede arter,

herunder orkidéer, insekter og fugle. Særlige naturtyper er klinten, bøgeskov og

overdrev på kalk, strandenge og strandoverdrev. Enge og lavvandede havområder

er vigtige internationale raste- og overvintringspladser for andefugle. 16 pct. af

området på land er omfattet af Natura 2000. 25 pct. af landområdet er fredet.

Potentiale for på kort og langt sigt at skabe

større sammenhængende naturområder

– herunder styrke naturkvalitet, kontinui-

tet og fri dynamik

Møns naturareal vil kunne blive meget væsentligt forøget ved de foreslåede tiltag

i model 1, bl.a. gennem genopretning af 1.500 ha overdrev og 200 ha græsnings-

skov samt genopretning af 1.300 ha vådområder med fri dynamik bl.a. ved etab-

lering af naturlige vandstandsforhold. Indsatsen målrettes mod truede og rød-

listede arter. Særlig sårbar natur sikres gennem naturpleje og –genopretning.

Klintens kystdynamik og Ulvshales og Nyords beskyttede kystlandskab rummer frie

dynamiske processer. I naturudviklingsområderne er det foreslået at etablere

væsentligt mere natur for at forbinde kerneområderne.

Øgede muligheder for at færdes i og

opleve værdifulde landskaber og natur

Hele øen foreslås forbundet med et netværk af stier, som bl.a. leder besøgende

hen til spændende oplevelser og uden om de sårbare områder. Der foreslås etab-

lering af et lokalt udviklingsselskab for bæredygtig turisme og en naturskoletjeneste

i forbindelse med Geocenter Møns Klint. Der udarbejdes en handlingsplan for

formidlingsaktiviteter i nationalparken og foreslås koordination mellem stat og det

nye Geocenter, evt. gennem en nationalparkadministration.

Styrkelse og synliggørelse af væsentlige

kulturhistoriske værdier

Kultursporene og miljøerne fra historisk og nyere tid afspejler den alsidige erhvervs-

struktur, der endnu er bevaret her, men som er forsvundet andre steder.

Der ses en klar sammenhæng mellem de kulturhistoriske bevaringsværdier og

landdistriktsudvikling. Bevaring af bygninger og fastholdelse af de traditionelle

erhverv er derfor det væsentligste indsatsområde. Vedligeholdelse og pleje udfø-

res af lokale lav og arbejdsgrupper ud fra en overordnet handlingsplan. Afviklingen

af landskabets ældre infrastruktur skal stoppes, og nye og gamle adgangsveje

etableres og genåbnes.
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6. Thy

Styregruppens præmisser
Følgende vilkår er absolutte forudsætninger for etablering af Nationalpark Thy:

I. Der sker ikke indskrænkninger i den private ejendomsret på arealer, som ligger
inde i en evt. nationalpark

II. Der vil gælde samme generelle regler inden for en nationalpark, som i resten af
landet, f.eks. naturbeskyttelseslovens § 3, EU habitat- og vandrammedirektiv

III. Almene regler for offentlighedens adgang til naturen vil også gælde for private
og offentlige arealer i en nationalpark

IV. Kystbyerne vil fortsat have mulighed for udvikling under hensyn til eksisterende
beskyttelsesinteresser. Gældende arealreservationer bibeholdes

V. Landbrugsbedrifter i en nationalpark skal som hovedregel have samme mulighed
for udvikling som andre steder

VI. Lodsejerne kan frivilligt vælge at indgå aftaler om ændring af driften. Der gives
kompensation for ulemper og tab

VII. Der udlægges ikke bufferzoner på grund af områdets nationalparkstatus
VIII. Der vil ikke komme fiskeri- og jagtrestriktioner på private arealer på grund af

områdets nationalparkstatus

6.1 Afgrænsning
Nationalparken omhandler et sammenhængende område på 24.370 ha fra Hanstholm i
nord til Agger Tanges sydspids (se kort, side 42). 75 pct. heraf er statsejet. Det udpegede
område er karakteriseret af klitter, klitheder, plantager og søer, som mod øst afgrænses af
landbrugsland. På vandsiden er medtaget den vestlige del af Krik Vig. Den østlige grænse
mod landbrugslandet er som udgangspunkt fastlagt i forbindelse med miljøministerens

igangsættelse af undersøgelsesprojektet. Styregruppen har fastlagt den endelige afgræns-
ning på baggrund af opstillede vilkår og kriterier vedrørende ejerskab, landskabsfredninger,
Natura 2000-arealer m.m.

Bysamfundene Klitmøller, Nr. Vorupør, Stenbjerg og Agger ligger udenfor nationalpark-
ens afgrænsning, men på længere sigt forventes det, at de integreres i nationalparken.

Landskab
Landskab af høj kvalitet findes i dag i nationalparkområdet i form af markante og synlige
geologiske forekomster fra forskellige tidsperioder, saltbevægelser i undergrunden, pro-
filer i kridt- og kalkbjergarter, moræneaflejringer fra Istiden, hævet havbund, gamle kyst-
skrænter fra Stenalderen, klitdannelser fra nyere tid samt forekomst af oprindelige natur-
typer med lang kontinuitet, stor autencitet og sammenhæng. Afgrænsningen følger

stort set landskabskarakterområdernes afgrænsning mod øst, som består af landbrugs-
jord i omdrift primært på moræne.

Natur og internationale beskyttelsesområder
Nationalparken rummer seks habitat-, fire fuglebeskyttelsesområder og et Ramsar-om-
råde, som arealmæssigt udgør 53 pct. af det foreslåede område. Udenfor dette område,

øst for Hvidbjerg Plantage inde i landbrugslandet, ligger Ovesø, som er omfattet af Na-
tura 2000, men altså ikke af nationalparkforslaget. Mod nord langs kysten og mod øst i
Limfjorden findes flere større Natura 2000-udpegninger, fredninger og store statsejede
arealer, men en inddragelse af disse områder, med et tilsvarende naturindhold som den
foreslåede nationalpark, har ikke indgået i igangsættelsesbrevet.
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Hovedparten af de åbne landskaber indenfor nationalparken er omfattet af natur-
beskyttelseslovens § 3 og Hanstholm Vildtreservat udgør 14 pct. af det udpegede om-
råde. Af hensyn til naturen bør det på langt sigt undersøges, om det ikke vil være muligt
– for at opretholde kvaliteten i de store søer, som Vandet Sø og Nors Sø – at afgrænse et
bælte langs deres bredder, især mod øst, til ekstensivering af landbrugsdriften.

Hele nationalparken er præget af havets nærhed. Inden for nationalparken ligger fjord-

området Krik Vig, der ud over at være en del af et større Natura 2000-område, er vigtig i
sammenhæng med Agger Tange. På længere sigt kan det nærliggende marine miljø blive
en del af nationalparken til gav for havnaturen m.m. Havet og dets samspil med kysten,
klitterne og klithederne udgør en evig dynamisk kystnatur.

6.2 Vision
Over en tidshorisont på 20-30 år vil der i Nationalpark Thy være skabt et stort sammen-
hængende naturområde med afgørende forbedringer for plante- og dyrelivet. National-
parken er udpeget som en af de første nationalparker i Danmark i 2006 og tager ud-
gangspunkt i områdets kyster, klitter, klitheder, søer og klitplantager.

Naturen er fremtrædende i visionen for Nationalpark Thy, som detaljeret beskriver

tiltagene til styrkelse af områdets naturværdier indenfor visionens horisont. De eksiste-
rende naturværdier sikres og styrkes, mens variation også fremmes gennem mere lysåbne
skove med løvtræer og åbne naturarealer.

I området er udviklet en særlig nationalparkmodel, hvor artsrigdom og naturbeskyttelse
kombineres med benyttelse i form af erhvervsudvikling i og udenfor, bevarelse af kultur-
historie og et aktivt friluftsliv, således at naturens udvikling kan fremmes i harmoni med

omgivelserne. Kystbyerne i området vil på sigt indgå i området. Dette er muligt, fordi
natur-, kultur-, by- og egnsudvikling er en helhed i Nationalpark Thy.

Thy er rig på kulturhistoriske fortællinger fra oldtiden til 2. verdenskrig, med sandflugt-
ens historie som gennemgående element. Øget videndeling skal udvikle bevarelse og
anvendelse af værdierne. Friluftslivet skal give en vifte af muligheder og underbygge
bæredygtig og aktiv anvendelse af området. Turisterhvervet bliver således det største

erhverv i nationalparken med baggrund i kvalitet og fokus på natur, kultur og friluftsliv.
Landbruget vil få større betydning som naturplejer, men ændringer i drift sker under
frivillighed og fuld kompensation. Den generelle erhvervsmæssige produktion i området
vil være fokuseret på lokale produkter til turister.

Et centralt beliggende formidlingscenter sørger for en bred formidling af områdets
særlige kulturhistoriske, frilufts- og erhvervsmæssige muligheder til thyboer og turister.

Området administreres med afgørende lokal medbestemmelse. Et stærkt lokalt engage-
ment eksisterer, idet lokale frivillige og Nationalparkforeningen Thy har stor indflydelse
på udviklingen og den daglige drift.

Visionen for Nationalpark Thy fokuserer målrettet på tiltag, der kan forbedre naturen i
området, skabe større variation og styrke værdifulde arter og naturtyper. De andre ele-
menter af områdets vision er bygget ind i hinanden. Idet der kun er få erhvervsaktive

områder i udpegningen er det muligt at fremhæve naturens behov og få frie hænder til at
styrke den indenfor området, samtidig med at andre interesser styrkes og udvikles i det
omkringliggende område, der nyder godt af nationalparken. På sigt kan modellen udvik-
les til yderligere at forene de enkelte interesser indenfor det samlede nationalparkområde.

6.3 Vurdering af indholdet af pilotprojektet
6.3.1 Vurdering af eksisterende naturværdier
De vestjyske klitter og klitheder indeholder naturtyper, der kun sjældent findes andre
steder i verden. I alt udgør de danske klitter omkring 1/3 af det nordvesteuropæiske
atlantiske og baltiske klitareal. Heraf ligger 26 pct. i Viborg Amt og en eventuel national-
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park i Thy vil komme til at indeholde en stor sammenhængende del af dette klitareal. Her
findes også den på europæisk plan unikke naturtype: Den nordatlantiske klithede.

Forslaget indeholder en række naturtyper af national og international betydning. Flo-
raen og faunaen i naturtyperne er særpræget, sjælden og indeholder truede arter. Ar-
terne har her nogle af deres vigtigste levesteder, fordi de kræver store områder, specielle
naturtyper og få forstyrrelser for at trives godt. Området rummer en stor del af arter, som

forekommer på både danske og udenlandske lister over sjældne og truede arter, f.eks.
13 pct. af rødlistede karplanter, 19 pct. af rødlistede svirrefluer og 31 pct. af rødlistede
dagsommerfugle.

Habitatområderne i nationalparken er alle udpeget på baggrund af naturtyper eller
arter, som prioriteres højt på europæisk plan. Forslaget indeholder adskillige naturmæssigt
vigtige fredninger og hovedparten af de åbne landskaber er omfattet af naturbeskyttelses-

lovens § 3.

6.3.2 Vurdering af styrkelsen af naturværdierne
Projektet vil medføre en afgørende styrkelse af naturværdierne i de lysåbne naturtyper,
dvs. klitheder og klitter. Forbedringerne og konverteringen af nåletræsplantagerne skal
ses over et 100-årigt perspektiv, og styrkelsen af biodiversiteten i disse naturtyper er

meget afhængigt af, i hvilket omfang forbedringerne gennemføres. På kortere sigt er der
foreslået en række forbedringer af plantagerne, som vurderes at være et betydningsfuldt
skridt i den rigtige retning imod på langt sigt at få genetableret mere naturlige skove med
bl.a. egekrat.

Forbedring af eksisterende naturforhold
En række indsatser vil styrke naturværdierne i de eksisterende naturområder, f.eks. inten-
siveret bekæmpelse af tilgroningen med bjergfyr på klithederne, udvidet drift og pleje af
naturarealer med husdyr og den naturlige vildtbestand. Brugen af husdyr til naturpleje på
de mest sårbare arealer udfases i takt med, at krondyrbestanden stiger. Omlægning af
skovdriften til naturnær skovdrift med mere lysåbne skovtyper og mere løvtræ, udfasning
af pyntegrøntproduktionen, og genskabelse af naturlige vandstandsforhold kan give et

væsentligt løft til en mere biologisk mangfoldig skov. Det er dog vigtigt, at der satses på
store løvskovsbevoksede arealer, som med tiden kan få lov at udvikle sig naturligt.

Etablering af større sammenhængende naturområder
Afgrænsningen af nationalparken til primært statsejede arealer gør, at konvertering af
plantagebevoksninger bliver den væsentligste mulighed for at skabe større sammen-

hængende naturområder af de naturlige økosystemer i området. Det foreslås endvidere
at skabe bedre sammenhæng mellem klithederne, flere biologisk værdifulde områder i
skovbevoksningerne både med flere lysåbne arealer og flere løvtræsarealer. Der er alle-
rede i de seneste år foretaget store rydninger for at genskabe klitheden. Med yderligere
overgangszoner med rydninger og tyndinger i klitplantagerne, jf. næste afsnit, styrkes de
naturlige økosystemer i området afgørende.

Etablering af sammenhænge/forbindelser og naturgenopretning
Der stilles forslag til etablering af ca. 700 ha overgangszone (på kort sigt over en periode
på 20-25 år) med rydninger og tyndinger i den vestlige del af klitplantagerne. På langt sigt
foreslås etableret sammenlagt 2.670 ha overgangszone. Dette vurderes at være en mærk-
bar forbedring af plante- og dyrelivets muligheder for at spredes og udvikle/opretholde

livskraftige bestande i området.
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Hensyntagen til særlig sårbar natur
I forbindelse med den øgede tilgang af besøgende skal forstyrrende færdsel i de sårbare
områder undgås ved regulering af færdslen, hvilket vurderes at være nødvendigt. Som et
vigtigt hjælpemiddel foreslås, at tiltag i nationalparken overvåges (før og efter effekt).

Naturens fri udvikling
Den naturlige dynamik i klitsystemerne foreslås genskabt tillige med naturlige vandstands-
forhold i dele af plantagerne. Dette vil skabe afgørende forbedringer i form af langt mere
varieret natur, når den naturlige dynamik genskabes i klitter og skovbevoksninger kombi-
neret med naturlige vandstandsforhold og græsning af krondyr, får og kvæg.

6.3.3 Vurdering af styrkelsen af de kulturhistoriske værdier
De kulturhistoriske spor knytter sig især til thyboernes skiftende brug af klitlandskabet og
havet. De danner dermed udgangspunkt for fortællinger om bl.a. sandflugt, rednings-
væsen og 2. verdenskrig. Kulturhistorisk er der en sammenhæng mellem klitlandskabet,
kystbyerne og landbrugslandskabet mod øst. De to sidstnævnte områder ligger uden for
nationalparken, dog er der en forventning om, at kystbyerne på sigt vil indgå i området.
For kulturhistorien spiller kystbyerne en rolle formidlingsmæssigt, idet mange af de nu-

værende kulturhistoriske besøgscentre findes her.
Der lægges op til en aktiv og målrettet indsats for bevaring og synliggørelse af de, pga.

af afgrænsningen, reelt relativt få kulturspor og -miljøer. Kulturværdiernes forsknings- og
formidlingspotentialer udnyttes fuldt ud og integreres i forskellige tværfaglige sammen-
hænge, bl.a. i udvikling af undervisnings- og oplevelsestilbud.

Væsentlige forslag
Redningsvejen og Kystvejen skal give adgang til de kulturhistoriske punkter og være den
røde tråd, der binder fortællingerne sammen. Adgang til fjernereliggende kulturspor på
privatejede arealer sikres gennem særlige aftaler og tilskudsordninger.

Kultursporene i nationalparken synliggøres og deres historie formidles. Det gælder
eksempelvis klithedens udnyttelse eller grupper af gravhøje i klitlandskaberne, hvis tilste-

deværelse og indbyrdes sammenhænge er svære at erkende.
Nationalparken skal skabe rammerne for sikring af kultursporene, hvor rammerne for-

ventes udfyldt af myndigheder og lokale. Et kulturarvsatlas udarbejdet i samarbejde med
Thy Kommune vil være et vigtigt forvaltningsgrundlag. Den lokale bygningskultur skal
derudover understøttes og sikres ved etablering af et Center for byggeskik. Formidlingen
bruges bl.a. til at aktivere lokal medvirken og engagement i bevaringsarbejdet.

I strategien for styrkelse af de kulturhistoriske værdier indgår også langsigtede initiati-
ver, som øget forskning i klithedernes og plantagernes historie, bl.a. gennem forsøg med
klitlandbrug, afgræsnings- og dyrkningsmetoder. Resultaterne herfra bruges i naturpleje
og udvikling af formidlingstilbud, ligesom produktion af traditionelle egnsprodukter kan
indgå heri.

6.3.4 Vurdering af styrkelsen af friluftsliv, turisme og formidling
Hovedparten af nationalparkområdet er statsejet, så der er fri adgang året og døgnet
rundt på langt de fleste arealer bortset fra Hanstholm Vildreservat. Det årlige besøgstal i
området er knapt 800.000 personer. Der er få overnatningsmuligheder inden for selve
projektområdet, men et bredt udvalg i de omgivende bysamfund. Der eksisterer allerede
i dag en række faciliteter til friluftsliv, og det foreslås at udbygge det eksisterende net af

stier, lejrpladser, toiletter m.m. Offentlighedens adgang i særligt følsomme områder sty-
res gennem zonering. Der anlægges stier i udkanten af de sårbare naturområder, bygges
observationstårne og skjul, så det bliver muligt at overvåge de spændende, men føl-
somme fænomener med kamera – f.eks. ynglende traner. Herved udvikles brugen af
området betragteligt under beskyttelse af naturen.
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Projektet rummer overvejelser vedrørende målgrupper og formidlingstilbud, herunder
lokale behov og turismens betydning. Fastholdelse af muligheden for jagtudøvelse er en
forudsætning og det forventes, at området kan udvikle sig til et lystfiskerparadis. Der
foreslås nye aktiviteter som bl.a. vildmarkssafari i den storslåede og vilde natur.

Nationalparkcenter Thy skal være indgang til formidlingen, suppleret af natur- og kul-
turhistorisk formidling rundt om i området, bl.a. i eksisterende formidlingscentre og

museer. Disse formidlingstiltag fokuserer bl.a. på opbygning af en skoletjeneste.
Tiltagene for friluftsliv, turisme og formidling er velovervejede og i balance med

nationalparkens visioner, samt realistiske at gennemføre i praksis under en række forud-
sætninger bl.a. af ledelsesmæssig og ressourcemæssig karakter og etablering af samar-
bejde mellem de mange interessenter.

6.3.5 Vurdering af erhvervsudvikling og levevilkår
Turismen vil være det vigtigste erhverv i nationalparken og de øvrige erhverv vil i meget høj
grad være afhængig af udviklingen i turismen. Nationalparken indeholder stort set ikke
landbrugsjord i omdrift og der forventes således få konsekvenser for landbruget ved
etablering af en nationalpark. Også for landbruget vil eventuelle alternative indtjenings-
muligheder i udstrakt grad være afhængig af turismen (landboturisme, jagt- og fiskeri-

udleje, handel på landet osv.).
Elementerne i handlingsplanen omfatter fortrinsvis forslag til etablering af organisa-

tioner, herunder en rådgivning til jordbrugserhvervene om identifikation af nye indtægts-
kilder og ansøgninger om støtte og kompensation, samt samarbejde mellem aktørerne i
turisterhvervet om strategi for udvikling af erhvervet.

Ligesom for flere andre nationalparkprojekter er forslagene relevante, men baseret på

forventninger om en udvikling, som der kun er få konkrete forslag til at understøtte.

6.3.6 Vurdering af bebyggelse og transport
Undersøgelsesprojektet har den forhåbning og formodning, at de fire i igangsættelses-
brevet udeladte kystbyer i projektets nærhed: Klitmøller, Nr. Vorupør, Stenbjerg og Agger
med tiden vil indgå i nationalparken og bibeholde muligheden for fortsat udvikling.

6.4 Borgerinddragelse
I Thy har været anvendt konsulenter til den overordnede planlægning af borger-
inddragelsen. Selve inddragelsen i arbejdsgrupper blev understøttet med tilknytning af
relevante fagpersoner til grupperne og borgerne blev først inddraget i processen efter, at

den overordnede struktur for borgerinddragelsen var defineret. Deltagelsen i arbejds-
grupperne var størst i starten og midten af processen, mens frafaldet senere var betyde-
ligt, og nye deltagere kom ikke til. Inddragelsen i projektet synes ikke at have ramt så bred
en målgruppe som tilsigtet. Dog lykkedes det at få skeptikerne med i en bred dialog.

Processen er således karakteriseret ved, at arbejdet med projektet foregik i mange fora.
Indledningsvis nedsattes fire åbne tematiske arbejdsgrupper, men for hver af disse op-

stod et større antal undergrupper – temagrupper – hvor de involverede var fri til at kon-
centrere sig om netop den niche af en problemstilling, som de ønskede. I disse tema-
grupper valgte deltagerne selv en tovholder til at styre dialogen, dvs. processen her var
langt mindre styret end i arbejdsgrupperne. Endelig opstod der i løbet af pilotfasen fire
geografiske arbejdsgrupper i tilknytning til de fire kystbyer i området. I Thy-projektet er
der således opstået en masse selvstændige initiativer på fundamentet af en koordineret

indsats, hvor borgerne først blev inddraget efter det indledende visionsarbejde var over-
stået. Borgernes opgave med afgrænsning har i højere grad end i de andre pilotprojekter
været defineret på forhånd. Udfaldet er en snæver geografisk afgrænsning, dog med fuld
lokal opbakning.
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Den brede inddragelse har været middel/lav. Overordnet set har borgerinddragelsen i
undersøgelsesprojektet dog været en succes på en række punkter. Ambitionsniveauet
om at inddrage alle grupper af samfundet i en lignende debat viser et dilemma mellem
centrale målsætninger og virkeligheden i det pågældende lokalområde.

Der er stadig usikkerhed i lokalområdet om, hvorvidt de lokale krav til vilkår og kriterier
for etablering af en nationalpark fastholdes i den videre lovgivnings- og beslutningsfase.

Omvendt viser forsøget på at etablere – “Nationalparkforeningen Thy“ – at et lokalt
engagement er skabt gennem processen, bl.a. i arbejdsgrupperne.
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6.5 Opsummering af vurdering

Udvalgte kriterier Vurdering

Områdeafgrænsning Afgrænsningen er fastlagt på baggrund af ejerskab, landskabsfredninger, Na-

tura 2000-status m.m. På langt sigt bør den kystnære del af havet inddrages,

idet det indgår i en dynamisk sammenhæng med det foreslåede område, lige-

som det bør undersøges om oplandet til nogle af områdets store søer kan

inddrages. Området er på 24.370 ha næsten udelukkende landareal.

Arealer af national og international,

herunder forskningsmæssig, betydning mht.

biodiversitet, naturtyper og økologiske

sammenhænge

De store sammenhængende klit- og klithedelandskaber i Thy er enestående i både

dansk og international sammenhæng. De udgør en stor del af det nordeuropæiske

klitareal og den unikke naturtype den nordatlantiske klithede. Flora og fauna er

særpræget, sjælden og sårbar. 53 pct. er Natura 2000-område og 58 pct. er

fredet. Området på land har en størrelse, der giver det internationalt format.

Potentiale for på kort og langt sigt at skabe

større sammenhængende naturområder

– herunder styrke naturkvalitet, kontinui-

tet og fri dynamik

Der vil kunne ske en afgørende styrkelse af naturværdierne i klitter og klitheder.

Det foreslås på kort sigt at styrke lysåbne naturtyper, bl.a. gennem rydninger og

tyndinger af 700 ha i klitplantagerne. Herved skabes mulighed for spredning og

udvikling af det karakteristiske plante- og dyreliv, som nu er isoleret som øer

mellem plantagerne. Forslaget om vandstandshævning og græsning med naturlige

græssere vil også styrke dynamikken. Særligt sårbar natur sikres gennem regule-

ret færdsel og overvågning af udviklingen.

Øgede muligheder for at færdes i og

opleve værdifulde landskaber og natur

Det eksisterende stinet udbygges sammen med overnatningsfaciliteter, og færds-

len styres udenom de sårbare områder.

Formidlingen tager udgangspunkt i et foreslået centralt Nationalparkcenter Thy

understøttet af andre mindre centre og museer ude i området. Der fokuseres på

at opbygge en skoletjeneste i området.

Styrkelse og synliggørelse af væsentlige

kulturhistoriske værdier

De væsentligste kulturhistoriske spor knytter sig til thyboernes skiftende brug af

klitlandskabet, sandflugt, redningsvæsen samt 2. verdenskrig. Der lægges vægt på

tværfagligt samarbejde, og kulturhistorien indgår bl.a. i forsøg med naturpleje og

udvikling af egnsprodukter. De kulturhistoriske værdier synliggøres ved vedlige-

holdelse og pleje af vegetation, så de er visuelt og fysisk tilgængelige, og gennem

formidling, så deres kulturhistoriske rolle forstås. Redningsvejen og Kystvejen er

adgangsvejen, der knytter vigtige kulturspor sammen, men derudover skal der

også sikres adgang til fjernere liggende kulturspor.
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7. Vadehavet

Styregruppens præmisser
Følgende forudsætninger stilles for anbefalingen til etablering af Nationalpark Vade-
havet:

I. Etableringen skal ske inden for de rammer, som slutrapporten udstikker
II. Der skal sikres direkte lokal indflydelse på nationalparkens styring, drift og planlæg-

ning
III. Det skal være muligt at udvikle et erhvervsliv i overensstemmelse med naturgrund-

laget inden for nationalparken

IV. Etableringen af nationalparken vil ikke i sig selv give begrænsninger for erhvervs-
aktiviteter uden for nationalparken

7.1 Afgrænsning
Der indstilles to alternative forslag til afgrænsning (se kort, side 44). Model 1 omfatter et
areal på 133.949 ha af selve Vadehavet samt øerne og Skallingen, undtagen Esbjerg
Havns administrationsområde og indsejlingen gennem Grådyb. Grænsen på fastlandet
følger digekronen, og på uinddigede områder følger den middelhøjvandslinien. Græn-
sen mod Nordsøen forløber langs 3-sømilegrænsen. Model 2, i alt 154.409 ha, omfatter
området i Model 1 samt de øvrige arealer, der indgår i Det Trilaterale Samarbejdsområde,

dvs. størstedelen af de inddigede marskarealer på fastlandet samt Varde Ådal.
Størstedelen af begge forslag ligger på havet. I begge friholdes indsejlingen til Esbjerg

Havn. Henholdsvis 37 pct. af landarealet i model 1 og 19 pct. af landarealet i model 2 er
statsejet. Begge afgrænsninger omfatter mindre by- og sommerhusområder.

Landskab
Model 2 rummer i langt højere grad end model 1 en helhedsorienteret afgrænsning, hvor
såvel naturmæssige og forvaltningsmæssige sammenhænge er optimale. Det kan dog
anbefales at overveje en udvidelse af området mod øst med de nærliggende og tættere
beboede gestområder, så der ud fra en kulturhistorisk og landskabelig sammenhæng
opnås en større helhed.

Natur og internationale beskyttelsesområder
Begge forslag omfatter områdets 125.049 ha vildtreservat og fredede område, mens
model 2 yderligere indeholder 14.118 ha § 3-areal. Begge forslag indeholder desuden
arealer i form af by- og sommerhusområder på øerne, som ikke er omfattet af Natura
2000.

I begge modeller er der tale om store og relativt sammenhængende områder. Det er en

klar fordel ved model 2, at den indeholder alle Vadehavets Natura 2000-marskområder.
Der er ikke medtaget habitatudpegede opstrømsstrækninger for flere af de store vandløbs-
systemer, som har udløb i Vadehavet.

7.2 Vision
Visionen for Nationalpark Vadehavet tager udgangspunkt i de eksisterende naturmæssige
forudsætninger i området – et internationalt unikt område, internationale samarbejder
og regler m.m. Endvidere formuleres tre lokalt orienterede delvisioner:
1. Selvforvaltning og borgerinddragelse er afgørende elementer i Nationalpark Vade-

havet for at sikre fortsat udvikling i området
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2. Nationalparken skal byde på en lang række oplevelser fra urørt natur over kultur-
historiens vingesus til aktiv fritidsbrug af naturen

3. Formidlingen skal være aktiverende og engagerende og give oplevelse af national-
parken som en helhed

De visionære tanker konkretiseres derefter i en række tiltag, som tænkes opnået indenfor

de første 25 år af nationalparkens levetid. Først og fremmest fokuseres på at sikre eksi-
stensgrundlaget for befolkningen og fortsat udvikling i området. Beskyttelsen af natur-
og kulturværdier menes at kunne frigøre et potentiale af muligheder, der øger befolknin-
gens eksistensgrundlag. F.eks. ved at give optimale muligheder for et aktivt og differentie-
ret landbrug, som kan medvirke til opretholdelse af dynamiske landdistrikter. Fiskeriet
sikres fortsat muligheder og rammer for udvikling og havne samt industri samles i

innovative kraftcentre, der kan sikre en bæredygtig udvikling.
Integreret kystplanlægning og –forvaltning spiller en stor rolle i udviklingen af bebo-

else, erhverv og turisme, der ikke skader naturgrundlaget, men samtidig gør forvaltnin-
gen overskuelig for borgere og myndigheder, samt forenkler procedurerne.

Naturen sikres gennem sammenhængende naturområder uden menneskelig indgri-
ben, mindsket forurening af havmiljøet og naturgenopretningsprojekter.

Kulturhistorien sikres gennem planlægning og tilskud. Og der sikres ét samlet og
koordineret tilbud om formidling af natur- og kulturværdier.

Friluftstilbud er underkastet koordineret planlægning, hvorigennem også de
turistmæssige aspekter kan forbedres, koordineres og det kan sikres, at udviklingen sker
på bæredygtigt grundlag.

Visionen for Nationalpark Vadehavet er baseret på udvikling af områdets landdistrikter

og et forsøg på at modvirke en stigende udkantsproblematik. Der tages konstruktivt
udgangspunkt i Vadehavet som delvist kraftcenter for en ny udvikling, hvor områdets
naturværdi tænkes at kunne bidrage til områdets udvikling i stedet for, at restriktionerne
og naturværdiernes nærhed ses som barrierer herfor. Naturens kvalitet er i forvejen høj,
og udgangspunktet derfor godt. Visionen bestræber sig på at indbygge områdets sam-
fund og andre udviklingsmæssige funktioner i en helhedsforvaltning af naturen i samspil

med erhverv, turisme, friluftsliv og kulturhistorie.

7.3 Vurdering af indholdet af pilotprojektet
7.3.1 Vurdering af eksisterende naturværdier
Vadehavets naturværdier har overordentlig stor betydning både nationalt og internatio-

nalt. Vadehavsområdet er godt beskyttet, og vurderes at være blandt de bedst beskyttede
naturområder i Europa. Vadehavet er et af Europas vigtigste naturområder med store
vadeflader og enestående kystnære naturarealer. Som rasteplads er Vadehavsområdet
altafgørende for millioner af fugle på træk mellem ynglepladser i det arktiske område og
deres vinterkvarterer i Afrika, men også for mange ynglefugle, havpattedyr og fisk er det
af vital betydning. Vadehavet rummer store arealer, hvor naturen er overladt til sin egen fri

dynamik og kun i begrænset omfang er påvirket af menneskelige aktiviteter. Det sidste
gælder ikke mindst den danske del af Vadehavet. Der er potentiale for at fastholde og
udvide disse områder med urørt natur.

I model 2 er området bag digekronen medtaget, hvorved områdets geologiske
dannelseshistorie og funktionalitet for fuglelivet sikres som en helhed.

7.3.2 Vurdering af styrkelsen af naturværdierne
Forbedring af eksisterende naturforhold
I havområder og på vadeflader skal der ske bestræbelser på at reducere forurening. Der er
ikke angivet forslag til, hvordan forurening med miljøfremmede stoffer eller eutrofiering
med næringsstoffer ønskes begrænset. Området ønskes sikret mod skibsforlis, og der
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henvises til et igangværende arbejde for at sikre et tilstrækkeligt beredskab ved skibs-
katastrofer i den sydlige Nordsø og Vadehavet og til de kommende vandplaner i medfør
af Vandrammedirektivet.
 En stor andel af vadeflader og havområder ønskes sikret imod nævneværdige menne-
skelig indgriben og forstyrrelser, så der skabes de bedst mulige fødeområder og leve-
steder. Det skal konkret ske gennem fornyet planlægning og zonering.

Størstedelen af det foreslåede nationalparkareal er hav, men projektet indeholder me-
get få konkrete forslag til tiltag på havet. Der tages ikke stilling til, om fiskeri, muslinge-
fiskeri eller jagt er trusler for visionerne for området, eller om der fortsat skal foretages
klapning i Vadehavet. Der foreligger allerede en stærk regulering af disse aktiviteter, men
fornyet stillingtagen til disse forhold kan være relevante for projektet.

På strandengene sikres variation med hensyn til fysiske og økologiske processer, bl.a.

ved etablering af forskelle i afgræsningen. Det foreslås imidlertid ikke konkret, hvor og
hvordan man kan igangsætte sådanne tiltag, hverken for strande, klitter eller strandenge.
De inddigede marskområder sikres gennem differentieret udnyttelse med en mosaik af
afgræsning, høslet og intensiv drift, samt fremme af naturlige vandstandsvariationer.
Dette forslag er fint, især for fuglelivet.

Etablering af større sammenhængende naturområder
Nationalparken etablerer større sammenhængende naturområder med naturlige økosy-
stemer gennem sikring af store områder med urørt natur og udarbejdelse af en samlet
forvaltningsplan for nationalparken, som tilstræber kontinuitet i naturens udvikling og
ensartet forvaltning i nationalparken, herunder zonering. Sikringen af store områder med
urørt natur er relativt ukonkret og forslaget til zonering bygger videre på eksisterende

beskyttelse og savner udviklingsmuligheder for nye naturområder. Bortset fra forslaget
om genopretning af vandløb, ses ingen forslag til hvordan, der kan etableres sammen-
hænge eller forbindelser mellem områder i naturzonen og områder som ønskes natur-
genoprettede.

Etablering af sammenhænge/forbindelser og naturgenopretning
Der skal etableres spredningskorridorer og forbedring af levevilkårene for vandrefisk med
tilknytning til Vadehavsområdet gennem naturgenopretning af vandløbene med udløb i
Vadehavet. Dette vil være med til at understøtte naturgenopretningsaktiviteter i de øvre
dele af åsystemerne, ligesom genoprettede vandløb og vandløb med fri dynamik kan
være med til at tilbageholde næringsstoffer, som derved ikke tilføres Vadehavet.

Hensyntagen til særlig sårbar natur
Vadehavet rummer unikke naturforhold i danske sammenhænge og området er allerede
stærkt beskyttet på flere niveauer, både nationalt og internationalt. Områdets status
sikrer både indholdet af mere sårbare naturtyper, dyr og planter, som de mere alminde-
lige.

Naturens fri udvikling
Områdets strande og klitter skal – hvor det er muligt under respekt for befolkningens
sikkerhed – udvikle sig naturligt og dynamisk som unikke naturlandskaber, der opleves
som ”vild” natur, til gavn for artsrigdommen og naturkvaliteten.

7.3.3 Vurdering af styrkelsen af de kulturhistoriske værdier
Den kulturhistoriske fortælling, der knytter sig til nationalparken, er fortællingen om
områdets helt særlige samspil mellem menneske og natur. Værdierne ligger først og
fremmest i de kulturhistoriske og landskabelige udtryk, som repræsenterer det enestå-
ende samspil mellem menneskets tilpasning og udnyttelse af naturen og dens kræfter.
Særlige er de markante digebyggerier (havsluser) og marsklandskabet med den tilpas-

B I L A G   7



N A T I O N A L P A R K E R

124 B I L A G

sede byggeskik og bebyggelsesmønstre.
Nationalparken opdeles i en naturzone, en kulturzone og en by- og erhvervszone.

Kulturzonen udgøres af landbrugsarealer med eller uden spredt bebyggelse. Det åbne
landbrugsland her betragtes som kulturlandskab, hvis kvalitet bl.a. ligger i et aktivt land-
brug, som fortsat skal kunne udvikle sig. I by- og erhvervszonen skal erhverv og rekreative
interesser kunne udvikle sig samtidig med det typiske kulturmiljø bevares og styrkes.

Kulturværdierne skal medvirke til at understøtte den regionale/lokale identitet som
grundlag for levedygtige samfund i området. I den forbindelse skal formidlingen arbejde
sammen med bl.a. landbrugserhvervet om brugen af landskabet, også den nutidige.

Væsentlige forslag
”Stude-drivvejen” foreslås som rygrad for områdets kulturhistoriske formidling og eksi-

sterende adgangsveje og stisystemer i området ønskes udbygget. Det fremgår ikke klart,
hvor ansvaret for adgang, synlighed, pleje m.v. af kulturhistoriske elementer skal ligge,
f.eks. om nationalparken skal arbejde med disse opgaver, eller om det primært overlades
til kommunerne.

Nationalparkområdet indgår i det trilaterale samarbejdsprojekt LancewadPlan, som har
til opgave at udarbejde en række forslag og anbefalinger om bevaring og forvaltning af

landskab og kulturarv i hele det internationale Vadehavsområde. Disse forslag og anbefa-
linger forventes sammen med et kommende kulturarvsatlas at danne grundlag for den
fremtidige forvaltning, herunder pleje, synliggørelse, brug og tilgængelighed i national-
parken.

En meget bredt sammensat kreds, bestående af myndigheder, museer, erhvervsliv, be-
boere m.fl. er inddraget i arbejdet med de kulturhistoriske kvaliteter, hvor der bl.a. fore-

slås registrering af bevaringsværdige og egnskarakteristiske bygninger i landskabet og
overførsel af kompetence vedr. bygningsfredning til en selvstændig nationalpark-
myndighed.

Indsatsen for at styrke kulturværdierne er koncentreret om bygningskulturen. Dog er
formidlingen af de kulturhistoriske værdier en meget væsentlig del af bevaringsstrategien,
og formidlingen er mere bred i sit fokus.

7.3.4 Vurdering af styrkelsen af friluftsliv, turisme og formidling
Friluftsliv og muligheder for naturoplevelser er en vigtig del af Nationalpark Vadehavets
formål og benyttelsen skal ske i overensstemmelse med beskyttelsen. Der foreslås flere
faciliteter, bl.a. øgede muligheder for forskellige overnatningsformer. Det vurderes, at de
nye faciliteter er afvejet i forhold til de eksisterende inden for området samt i forhold til

naturbeskyttelse og ejendomsinteresser.
Færdselen i store dele af området er reguleret af ”Vadehavsfredningen”, men det store

antal brugere af Vadehavets natur er årsag til visse gener. Færdslen foreslås kanaliseret
hen, hvor naturen er robust. Det foreslås, at den samlede planlægning må vurdere mulig-
heden for at justere eller ændre nugældende regler for jagt, sejlads samt fritids- og
sportsfiskeri uden at svække det samlede beskyttelsesniveau. Planlægning skal anvendes

til at undgå en negativ effekt på naturen.
Eksisterende færdselsmuligheder og stisystemer udbygges med udgangspunkt i eksi-

sterende byer, landsbyer, sommerhusområder, mindre naturområder og områder med
landskabs- og kulturværdier. Udbygning af færdslen på digerne skal undersøges, forud-
sat at digesikringen ikke forringes.

Samlet planlægning for friluftslivet skal sikre, at benyttelsen sker i overensstemmelse

med beskyttelsen samtidig med, at de besøgende får adgang til enestående natur-
oplevelser. Bl.a. foreslås udvikling af en Vadehavsfestival, Vadehavskrydstogt m.m., som
nye muligheder for oplevelse og adgang til storslået og vild natur.

Vadehavsområdet rummer i dag en række forskellige formidlingsfaciliteter – fra større
besøgscentre og museer over naturvejledere til mindre ubemandede udstillinger og
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informationstavler i det fri. Behovet for yderligere formidling skal vurderes og en koordi-
nering af centrene skal sikre de besøgende et optimalt ophold.

Der er samlet set overvejet og foreslået aktiviteter samt faciliteter for friluftsliv og for-
midling, som både vil kunne leve op til visionerne og kunne gennemføres i praksis under
en række forudsætninger af bl.a. ledelses- og ressourcemæssige karakter og etablering
af samarbejde mellem de mange interessenter.

7.3.5 Vurdering af erhvervsudvikling og levevilkår
Forslagene til erhvervsudvikling er uden sammenligning det mest gennemarbejdede af
nationalparkprojekterne, med en række konkrete forslag og detaljerede overvejelser om
de forskellige sektorer. Endvidere er pilotprojektet det eneste, der eksplicit forholder sig
til landdistriktsudvikling.

Projektet adskiller sig fra de øvrige nationalparkprojekter ved at ligge i tæt tilknytning
til en af landets større byer og to erhvervshavne, hvormed det ikke kan undgås at tænke
industrielle hensyn ind i nationalparken. Det kan diskuteres, hvorvidt udviklingen af havne
og industri skal ske i regi af et nationalparkprojekt, men havnenes og industriens konkur-
renceevne er af væsentlig betydning for områdets økonomi og befolkningens levevilkår.
En eventuel etablering af en nationalpark må derfor nødvendigvis omfatte en stillingta-

gen til den fortsatte udvikling af de industrielle aktiviteter. De fremsatte forslag til udvik-
ling af de forskellige sektorer er velbegrundede og repræsenterer et bredspektret og
konkret idé-katalog til udmøntning af visionen og de overordnede mål for nationalpark-
projektet. Idé-kataloget indgår desuden i et grænseoverskridende dialogforum om Vade-
havet (VadehavsForum), som indtil næste regeringskonference i 2010 vil præcisere for-
holdet mellem beskyttelse og benyttelse af Vadehavet.

overensstemmelse med naturgrundlaget inden for nationalparken. Emnet bosætning og
levevilkår behandles primært i forbindelse med overvejelserne omkring landdistrikts-
udvikling, hvor en række konkrete indsatsområder er skitseret, øjensynligt med henblik
på finansiering af koordinerede projekter under Landdistriktsprogrammet. Denne stra-

tegi forekommer oplagt og vurderes at kunne afstedkomme positive effekter for landdi-
strikterne.

I Nationalpark Vadehavet er foretaget en del overvejelser, der både direkte og afledt har
effekt på infrastrukturen i området. Området deles ind i tre forskellige zoner, hvoraf den

sidste by- og erhvervszonen udgøres af bebyggede områder, hvor der også i fremtiden er
mulighed for udvikling af erhverv, beboelse m.m. Infrastrukturen udvikles for at imøde-
komme særlige målgrupper, bl.a. handicappede og skabe øget kontrolleret adgang. Es-
bjerg Havn sikres optimale muligheder for industriel udvikling og fremme af miljøvenlig
søtransport.

7.4 Borgerinddragelse
På grund af områdets størrelse har der været nedsat geografiske arbejdsgrupper i Tønder,
Skærbæk, Ribe og Esbjerg. Op mod 180 personer har deltaget i arbejdsgruppemøder,
men det har været vanskeligt at inddrage ”almindelige” borgere. Deltagelsen har været
skæv, primært repræsenteret ved mænd over 50, og slutfasens krav til skriftlig formule-

ring menes at have favoriseret nogle frem for andre. Et flertal af deltagerne giver dog
udtryk for, at pilotprojektet har været en spændende og indholdsrig proces, der har gjort
dem klogere på, hvordan en eventuel nationalpark kan forme sig, og hvad den kan
komme til at betyde for området. Pilotprojektet har været med til at formidle kontakt
mellem grupper, som ikke tidligere har talt sammen og den lokale debat om Vadehavsom-
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rådets kvaliteter og muligheder har på mange måder fået et løft. Processen har således
skabt dialog om såvel eksisterende som fremtidige initiativer.

Borgerinddragelsen på baggrund af ”det blanke papir” har ført til frustration. På den
ene side er det blevet oplevet som velgørende, at man lokalt har kunnet sætte dagsorden
og lade fantasien blomstre uden hensyntagen til nationale krav. På den anden side er
friheden oplevet som illusorisk, idet det nationale niveau hele tiden har forventedes at

skulle definere rammerne efterfølgende. Dette har ført til utryghed, og specielt land-
mænd og andre lodsejere i området har fundet det umuligt at deltage helhjertet i projek-
tet, så længe de mulige konsekvenser af en eventuel nationalpark i området er ukendte.
Debat om afgrænsning og forvaltningsmodeller har til en vis grad overskygget snak om
mulighederne i forbindelse med oprettelse af en nationalpark. At det ikke helt er lykkedes
at skabe tro på processen afspejles også af, at der er udarbejdet to forskellige forslag til

afgrænsning.
Pilotprojekt Vadehavet har anvendt en bred vifte af inddragende aktiviteter fra konfe-

rencer og møder til informationsfoldere, dagspresse m.m. Der har bevidst været anvendt
to strategier – én for direkte deltagelse og én for information, hvilket er en god idé.
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7.5 Opsummering af vurdering

Udvalgte kriterier Vurdering

Områdeafgrænsning Begge forslag til afgrænsning er store. De udgør hhv. 133.949 og 154.409 ha.

Områderne har umiddelbart arealer af en størrelse, der berettiger til international

nationalparkstatus. Model 2 medtager marskarealerne bag digekronen i forsla-

get, hvorved områdets geologiske sammenhæng og funktionalitet for fuglelivet

sikres som en helhed.

Arealer af national og international,

herunder forskningsmæssig, betydning mht.

biodiversitet, naturtyper og økologiske

sammenhænge

Vadehavet er et vådområde af overordentlig stor naturmæssig betydning natio-

nalt og internationalt. Med sine vadeflader og kystnære natur med klitter, strand-

enge og marsk udgør Vadehavet et helt særligt og dynamisk økosystem. Området

er afgørende som rasteplads for millioner af fugle på træk, men også for en række

af Danmarks ynglende fugle, samt fisk og havpattedyr er området af vital betyd-

ning. Omkring 97 pct. af området er omfattet af Natura 2000 og Ramsar. 84-94

pct. af området er – alt efter model – fredet.

Potentiale for på kort og langt sigt at skabe

større sammenhængende naturområder

– herunder styrke naturkvalitet, kontinui-

tet og fri dynamik

Vadeflader og havområder skal sikres mod menneskelig indgriben gennem plan-

lægning og zonering. Strandengene afgræsses og i inddigede marskområder etab-

leres en mosaik af driftsformer til gode for fuglelivet. Det foreslås endvidere at

nationale og lokale interesser i området at udvide beskyttelsen af Vadehavets

sårbare natur med respekt for lokalbefolkningens levevilkår og udviklingsmulighe-

rende foranstaltninger og tiltag og kommer med få nye tiltag.

Øgede muligheder for at færdes i og

opleve værdifulde landskaber og natur

Der foreslås flere faciliteter, ligesom færdslen skal kanaliseres hen, hvor naturen

er robust. Digerne foreslås som evt. mulighed. Området er allerede meget besøgt

og de foreslåede tiltag vægtes grundigt mod en holdbar udnyttelse af området.

Behovet for yderligere formidling skal vurderes og en koordinering af eksiste-

rende formidlingscentre skal sikre de besøgende et optimalt besøg.

Styrkelse og synliggørelse af væsentlige

kulturhistoriske værdier

Vadehavsområdets kulturhistorie ligger i samspillet mellem menneske og natur,

dvs. tilpasningen til det dynamiske landskab, som kan aflæses af kulturspor og

landskab og i skikke og traditioner.

Kulturhistorien skal understøtte den lokale identitet og i samarbejde med

jordbrugserhvervet formidle brugen af landskabet. Resultaterne af LancewadPlan

projektet, bl.a. et kulturarvsatlas vil danne udgangspunkt for varetagelsen af de

kulturhistoriske værdier. Stude-drivvejen kan være hovedvejen til de kulturhisto-

riske værdier. Derudover skal vej- og stisystemet udbygges, bl.a. med rundture i

områder med landskabs- og kulturværdier.

ens sikkerhed. Projektet fremhæver mulighederne for gennem koordinering af

lade strande og klitter udvikle sig naturligt, dog under hensyntagen til befolkning-

der, baseret på et bæredygtigt grundlag. Projektet tager udgangspunkt i eksiste-
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1 Et udkast til denne redegørelse har været drøftet ved et møde i Skov- og Naturstyrelsen den 21. december 2005.

Ansvaret for dens indhold er selvsagt kun mit.

Skov- og Naturstyrelsen har anmodet mig om en juridisk vurdering af, hvilke opgaver,
herunder myndighedsopgaver, der i en kommende lovgivning om nationalparker vil kunne
overdrages en nationalparkmyndighed under forskellige forvaltningsmodeller. Der øn-
skes en vurdering af, om der vil være ”forvaltningsretlige eller retssikkerhedsmæssige
betænkeligheder” ved, at forskellige nationalparkmyndigheder får til opgave at admini-
strere de beføjelser, som der kan være tale om at henlægge til sådanne myndigheder, jf.

notat af 7. november 2005 fra Den Nationale Følgegruppe1.
I det følgende redegør jeg indledningsvis for de forvaltningspolitiske hensyn, som

forekommer mig at være af særlig relevans i forbindelse med tilrettelæggelsen af denne
nationalpark-administration (1). Dernæst omtales de organisatoriske rammer, der må
tages hensyn til (2). Jeg sammenfatter de opgaver og beføjelser, som notatets bilag
opregner (3), og ser herefter, på hvordan de forskellige forvaltningsmodeller kan vurderes

(4). Afsluttende peges på spørgsmål, som i særlig grad fortjener overvejelse under de
videre drøftelser (5).

1. Repræsentationshensyn
Tilrettelæggelsen af organisationen af nationalparkernes administration må for det før-

ste tage hensyn til, at der sikres en tilfredsstillende repræsentation af de interesser, vær-
dier og grupper, som er involveret i eller berøres af projektet.

(1.1) Statslig (central-politisk) indsigt og kontrol: Et hensyn at tage i betragtning er, i
hvilket omfang og hvordan man vil sikre, at der ved organisationen af nationalpark-
administrationen inddrages en statslig indsigt og kontrol. En maksimal sikring af dette

hensyn er at lade administrationen ledes af eller udpeges af statslige instanser, der der-
med sikres indblik i, hvorledes administrationen og udviklingen inden for vedkommende
nationalpark sker, og som dermed også får mulighed for at kontrollere denne udvikling.
En anden mulighed er at særlige beslutninger, f.eks. langsigtede forvaltningsplaner, ind-
sendes til en central statslig myndighed med henblik på godkendelse.

Vurdering af forvaltningsmodeller for nationalparker
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(1.2) Statslige myndigheder af overvejende administrativ og videnskabelig karak-
ter: En anden type af statslig indsigt og kontrol ytrer sig gennem statslige myndigheder,
hvis kvalifikationer er overvejende administrative eller videnskabelige. Selvom sådanne
instanser kan være indordnet i et statsligt hierarkisk system, kan deres deltagelse i en
administrativ funktion i højere grad være domineret af deres administrative indsigt og
erfaring eller af deres videnskabelige, f.eks. biologiske eller landbrugsfaglige indsigt. En

repræsentation af sådanne synspunkter kan overvejes ved siden af den førnævnte stats-
lige politisk styrede indsigt og kontrol.

(1.3) Kommunalpolitisk indsigt og kontrol: Nationalpark-administrationen kan indlej-
res i den kommunalpolitiske tradition for kommunal selvstændighed. Men det er jo et
åbent spørgsmål, hvordan denne position skal repræsenteres i administrationen og dens

ledelse. Er den kommunalpolitiske deltagelse af en sådan karakter, at den bør være ene-
rådende, således at nationalpark-administrationen ses om et udslag af kommunalt selv-
styre, omend ofte med flere samvirkende kommuner som grundlag, eller kan kommunal
repræsentation fungere i samarbejde med andre interesser og organisationer? Hvis man
betoner den kommunale repræsentation, er det et spørgsmål, om det er hensigtsmæs-
sigt at adskille denne fra den statslige, således at en kommunalpolitisk domineret natio-

nalpark-administration placerer den statslige indsigt og kontrol som noget eksternt, som
eventuelt skal godkende særlige beslutninger, men som ikke indgår i den daglige ledelse
af parken.

(1.4) Særlige lokale grupper, bestemt af erhverv, fritid, undervisning m.v.: National-
parkernes formål tager jo sigte på mange hensyn, og derfor er der også særlige grupper

med særlige interesser, der kan være interesserede i nationalpark-administrationen, og
som ikke ser deres interesser varetaget (tilstrækkeligt) gennem den almindelige statslige
eller kommunalpolitiske kontrol. Det må derfor overvejes, om og i givet fald hvordan
sådanne særlige grupper eller interesser kan repræsenteres.

(1.5) Funktionel repræsentation: Organisationer af lokale og bredere befolknings-

grupper, f.eks. landbrug, skovbrug, andre erhverv, samt natur, rekreation m.v., udgør en
anden type af gruppering, som ikke behøver at være lokal, men som er speciel i forhold til
den almindelige politiske ledelse. Også organisationer af denne karakter kan tænkes
interesseret i, at opnå en eller anden form for deltagelse i nationalpark-administrationen.

(1.6) Private virksomheder og interesser: Private interesser, som ikke er dækket ind af

nogen af de førnævnte repræsentationer og organisationer, kan eventuelt være interes-
seret i en særlig position, f.eks. en større erhvervsvirksomhed hvis interesse i nationalpark-
projektet har en særlig stærk interesse, f.eks. på grund af de ansattes interesser, virksom-
hedens miljømæssige betydning for nationalparken, muligheder for samarbejde mellem
park og privat, osv. I en mere fleksibel nationalpark-administration bør også sådanne
særlige interesser kunne opnå en repræsentation.

2. Organisatoriske rammer
En anden gruppe af synspunkter af betydning for tilrettelæggelsen af en nationalpark-
administration er organisatoriske rammer for tilrettelæggelsen.

(2.1) Sikringen af overholdelse af nationale og EU-retlige krav: Det er naturligvis en
betingelse for nationalpark-administrationen, at der er tilstrækkelig sikkerhed for, at
internationale, nationale og EU-retlige reguleringer respekteres. Dette krav indebærer
imidlertid ikke, at nationalpark-administrationen skal være et led i et direkte statsligt
hierarki eller underlagt en bestemt kommunal myndighed. Også eksistensen af uafhæng-
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ige institutioner er forenelig med, at Danmark har påtaget sig EU-retlige eller internatio-
nale krav. Kommuner er f.eks. uafhængige af staten, men der kan godt tillægges kommu-
nerne beføjelser, hvis udøvelse kan være i overensstemmelse med eller i strid med interna-
tionale og EU-retlige forpligtelser. Kommunens handling henregnes til staten, og staten
kan ifalde ansvar2. Også selvstændige universiteter må f.eks. i deres undervisnings-
regulering ses som virksomhed der kan henregnes til staten, og det selvom ingen minister

har nogen direkte og gældende beføjelse til at gribe ind i bestemte undervisningsforløb
(f.eks. diskriminerende forelæsninger).

Den statslige forpligtelse i forhold til international ret og EU indebærer derfor, at staten
må sikre sig at der er etableret kontrolmekanismer, der kan sættes i gang, såfremt en
uafhængig eller delvist uafhængig institution ikke tager eksterne forpligtelser tilstrække-
ligt alvorligt, eller i hvert fald at sådanne kontrolmekanismer kan etableres, så snart

behovet viser sig. Hvordan dette nærmere kan eller skal ske, er det ikke nødvendigt at
belyse udtømmende her. I de fleste tilfælde, og det vil også gælde en nationalpark-
myndighed, vil den uafhængige institution eller myndighed være afhængig af løbende
statslige bevillinger, og dermed har den statslige myndighed en direkte og effektiv kon-
trol. Jeg mener derfor ikke at der af dette hensyn kan afledes særlige bindinger med
hensyn til den organisatoriske tilrettelæggelse af nationalpark-administrationen.

(2.2) Udskillelse af kommerciel virksomhed: Snarere er der grund til at overveje, om
der i en nationalpark-administration indgår særlige kommercielle funktioner, og hvis
dette er tilfældet, sørge for at disse funktioner får en særlig organisation. Da dette punkt
er af speciel karakter, går jeg ikke nærmere ind på det.

(2.3) Koordination med det øvrige myndighedssystem: Tilrettelæggelsen af national-
parkernes administration må naturligvis ske således, at administrationen koordineres
med de øvrige, bestående myndighedssystemer. Nationalpark-administrationen må til-
passes den kommunale strukturreform, og den må udformes på en sådan måde, at den (i
en eller anden form) kan fungere i samarbejde med den statslige og kommunale
myndighedsorganisation i øvrigt.

(2.4) Subsidiaritet: Et grundsynspunkt for fordelingen af beføjelserne inden for en na-
tionalpark-administration, der jo kan omfatte et ganske betydeligt territorialt område, må
være, at beslutninger omkring nationalparken lægges så nært som muligt på (alle) de
berørte. Beslutninger eller administration, der vedrører et snævert afgrænset område, bør
så vidt muligt lægges lokalt, mens beslutninger af almen interesse, må lægges centralt

inden for nationalparkens administration. Dette taler således for en vis geografisk under-

(2.5) Koordination af interne organer: Det må være ønskeligt, at nationalpark-admini-
strationen tilrettelægges på en sådan måde, at de flere organer, som udgør den samlede

nationalpark-administration, kan se deres funktioner koordineret på en sådan måde, at

ges, at den mulighed, at forskellige organer inden for administrationen tilkendegiver
forskellige positioner udadtil, kan afskæres, medmindre der er særligt gode argumenter
for ’diversitet’. I så fald må nationalpark-administrationen etableres med en relativt stram
hierarkisk organisation.

2 Ole Spiermann, Moderne Folkeret, 2004 s. 489f
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Dette udelukker naturligvis ikke, at der, som nævnt, kan være beslutninger i administra-
tionen, hvis gyldighed eller opretholdelse forudsætter en ekstern, f.eks. statslig, godken-
delse. Med det her behandlede hensyn sikrer man, at nationalpark-administrationen
tilvejebringer en entydig udmelding af sin opfattelse af plan og administration til omgi-
velserne.

(2.6) Finansielle hensyn: Det må afklares, hvordan bevillinger til nationalparkens admi-
nistration tilvejebringes, hvordan bevillinger inden for administrationen besluttes, og
hvordan revisionen sker. I denne forbindelse er spørgsmålet i hvilket omfang der kan ske
en overladelse af bevillingsbeføjelser til lokale myndigheder, evt. også private beslut-
ningstagere. Grundlovens bevillingsregler sætter ikke nogen grænse for, hvad det med
udtrykkelig lovhjemmel kan overlades til private at administrere økonomisk. Men lov-

hjemmel er nødvendig3.

(2.7) Privat og statslig ejendom: Nationalpark-administrationens beføjelser må sam-
menholdes med det forhold, at administrationen angår ejendom, der kan være statslig
eller privat. De planmæssige eller konkrete beslutninger, der træffes vedrørende ejen-
dommen må således enten ligge inden for rammer, som den almindelige offentligretlig

beslutningsfrihed muliggør, eller der må sikres et særligt grundlag for, at mere indgri-
bende beslutninger kan træffes. Rækkevidden af dette problem hænger sammen med,
hvilke beføjelser der tillægges nationalparkmyndigheden.

Privat ejendom er beskyttet af grundlovens § 73. Også kommunal ejendom er beskyttet
mod statslig tilegnelse. Er nationalparkmyndigheden kommunal, er også statsejet ejen-
dom beskyttet i forhold til nationalparkmyndighedens beslutninger4. Dette kan f.eks.

have betydning, hvis nationalparkmyndigheden ønsker ejendom overført fra statsligt til
regi til parkmyndigheden, hvilket uden aftale da kun kan ske ved ekspropriation.

Ekspropriationsbeføjelsen er offentligretlig. Den tilkommer offentlige – statslige eller
kommunale - myndigheder inden for den hjemmel, som loven udstikker. Ekspropriations-
beføjelsen kan tillægges en statslig eller kommunal eller anden offentlig myndighed.
Offentlige myndigheder kan ekspropriere til fordel for private interesser (der i denne

sammenhæng forudsættes at kunne betegnes ’almenvellet’)5, men jeg er ikke bekendt
med tilfælde hvor kompetencen er tillagt private, og selvom spørgsmålet så vidt ses ikke
har været drøftet i den juridiske litteratur, er jeg tilbøjelig til at anse det for udelukket at
ekspropriationsbeføjelse overlades til private. En statslig ekspropriationsbeføjelse kan
delegeres (overlades) til kommunale myndigheder, men det kræver udtrykkelig hjemmel i
loven6.

3. Opgaver og beføjelser
Nationalparkmyndighedens opgaver og beføjelser kan beskrives på forskellig måde. No-
tatet af 7. november 2005 giver i bilaget en oversigt. Her sammenfatter jeg dem i føl-
gende grupper:

(3.1) Planlægning: Tilvejebringelse af en forvaltningsplan for en given periode som læg-
ger rammen for hele nationalparkens udvikling og administration inden for den anførte
periode.

3 Hans Gammeltoft-Hansen, Forvaltningsret, 2002 s. 145f.
4 Henrik Zahle, Dansk Forfatningsret bd. 3, 2003, s. 191.
5 Overførelse af Ejendomsret til en Privatmand kan efter Omstændighederne være begrundet ved Almenvellet …’,
 Poul Andersen, Dansk Statsforfatningsret, 1954 s. 751, jf. Henrik Zahle, Dansk Forfatningsret, bd. 3, 2003 s. 207.

6 Henrik Zahle, Dansk Forfatningsret, bd. 1, 2001, s. 354.
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(3.2) Praktisk forvaltning af plan og andet grundlag for nationalparkens virke. Dette
sigter til myndighedsudøvelse og daglig administration af nationalparken.

(3.3) Samarbejde med og kontrol af andre myndigheder. I denne forbindelse er en
særlig opgave samarbejde med organisationer, private og myndigheder.

4. Vurdering af modeller
På baggrund af denne oversigt af forskellige repræsentationshensyn og min sammenfat-
tende skematisering af de relevante opgaver skal jeg i det følgende se på, hvorledes de
forskellige drøftede modeller for forvaltning af en nationalpark kommer til at se ud. Jeg
følger den systematik, som er givet i notatet af 7. november 2005 (hvor også betegnelserne

A1, A2, B osv. er anvendt).

(4.1 / A1) En bestyrelse med flertal af statslige og kommunalt udpegede medlem-
mer og et mindretal af medlemmer, der repræsenterer forskellige interesseorganisationer
og andre medlemmer, der repræsenterer lokalbefolkningen.

Med denne model gives ledelsen til en sammenstilling af statslige og kommunale

repræsentationer. Hvis ledelsesopgaven ses primært som etablering af et projekt, som har
statslig og bred kommunal opbakning, men som kan støde på tekniske eller lokalpolitiske
modsynspunkter, er dette jo en velegnet model. Andre interesser er repræsenterede, men
kun som et mindretal, og det vil således ikke kunne blokere for en effektiv administration.

Modellen vil give en praktisk ramme for samarbejde med andre myndigheder, og orga-
nisationen vil give en betydelig styrke med hensyn til samarbejdet med private virksomhe-

der m.v.
Den mere jordnære og praktiske forvaltning kan eventuelt delegeres til lokale under-

administrative enheder, som er under kontrol af den samlede bestyrelse.
En ulempe ved modellen er, at den giver den lokale interesse i projektet en svag posi-

tion.
En anden ulempe er, at i tilfælde af uenighed mellem på den ene side den statslige

repræsentation, på den anden side den eller de kommunalpolitiske synspunkter (således
som flertallet blandt disse fortolker dette), vil konflikten blive en intern konflikt i bestyrel-
sen. Hvordan udfaldet bliver, kommer jo så til at bero på fordelingen af bestyrelses-
posterne mellem de to (eller flere) sider. Men det er ikke altid hensigtsmæssigt, at en
sådan konflikt ikke får et mere åbent udtryk i en meningsudveksling mellem selvstændige
enheder. Hvis man for at sikre en beslutningsdygtig bestyrelse tildeler den ene eller den

anden gruppe en overvægt, f.eks. et statsligt flertal eller et kommunalt flertal, bliver
mindretallet let gidsel for projekter, som man i anden sammenhæng modarbejder.

(4.2 / A2) Bestyrelse med statslig og kommunal repræsentation, men således at
flertallet af bestyrelsens medlemmer repræsenterer organisationer og lokal-
befolkning. Denne model giver den før underrepræsenterede gruppe af organisationer

og lokalbefolkning et flertal, som sikrer bestyrelsens overensstemmelse med lokale orga-
nisatoriske og befolkningspolitiske positioner.

En sådan bestyrelse har sin styrke i dens lokale forankring og dens tilknytning til orga-
nisationer med særligt engagement i nationalparksprojektet.

Modellen har imidlertid den afgørende ulempe, at den meget let kommer i et modsæt-
ningsforhold til statslige og kommunale positioner, hvor den kommer til at stå meget

svagt, eftersom den jo politisk set ikke repræsenterer noget. Demokratisk set er det vel
også utilfredsstillende, at et projekt af den størrelsesorden, der i hvert fald for nogle af
parkernes vedkommende er tale om, ledes af en bestyrelse med et så svagt demokratisk
mandat.
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Dette kan uddybes således – idet jeg understreger at disse synspunkter ikke bygger på
juridisk ekspertise, men en organisatorisk vurdering af den politiske situation: Hvor der
skal træffes beslutninger af regulerende indhold eller foretages indgreb mod enkelte
ejere eller interessenter, er det vigtigt, at beslutningstageren har en legitimitet, der går
tilbage til en politisk forankring. Uden en sådan forankring vil myndigheden blive udsat
for kritik, som kommunale og statslige politikere kan være fristet til at give opbakning,

hvorved nationalparkadministrationen bliver underkendt politisk. Nationalpark-admini-
strationen bliver dermed let en politisk set underordnet enhed, der i realiteten må admi-
nistreres fra statslig og kommunal side.

(4.3 / B) Kommunalbestyrelsesvalgt nationalparkbestyrelse. Efter denne model er
bestyrelsen for nationalparken sammensat af medlemmer af kommunalbestyrelserne for

de berørte kommuner. Nationalparken bliver et særegent aspekt af den kommunale ad-
ministration i den eller de kommuner, som den ligger i. Bestyrelsens styrke vil være, at den
sammenfatter og giver et relevant gennemsnit af den kommunalpolitiske position i det
pågældende område. Den vil også have den styrke, at (større) mindretal i de enkelte
kommunalbestyrelser vil kunne få repræsentation. Den har således en god mulighed for
at blive opfattet som demokratisk repræsentativ, om end naturligvis noget indirekte.

Det er en ulempe ved denne organisation, at der slet ikke er inddraget interesse-
organisationer og lokalrepræsentation af befolkningen. Denne ulempe vil sikkert være
mere mærkbar for de større nationalparker end for de mindre.

(4.4 / C) Kommunalbestyrelsen er nationalparkmyndighed. Denne model har jo kun
relevans for de parker, der kun ligger inden for en enkelt kommune. Under denne forud-

sætning er vurderingen den samme som anført under B.

(4.5 / D) Statslig styring. Modellen for denne myndighed består af 1) et rådgivende
organ sammensat af statslige og kommunale repræsentanter samt repræsentanter for
interesseorganisationer og lokalbefolkning, 2) et ledelsesorgan med skovridere og borg-
mestre, 3) en lokal administration, tilknyttet i f.eks. det lokale statsskovdistrikt. I tilfælde

af uenighed mellem skovridere/borgmestre træffes afgørelse af Skov- og Naturstyrelsen/
Miljøministeren, der godkender forvaltningsplanen.

Denne model giver således en temmelig stærk statslig indflydelse, og den lokale repræ-
sentation er centraliseret hos skovridere/borgmestre. Der forudses således også konflik-
ter mellem disse forskelligartede repræsentationer, som henskydes til statslig afgørelse.

Modellen kan være adækvat i tilfælde, hvor hovedparten af de beføjelser, som admini-

strationen bygger på, er statslige. Men hvor den til grundliggende kompetence er rent
eller i hovedsagen kommunal, må sammenstillingen af borgmestre/skovridere vurderes
som en statsliggørelse af beslutningskompetencen. Om man vil gå den vej, er jo et poli-
tisk spørgsmål.

(4.5 / E) Nationalparkmyndigheden er her statslig, men der etableres et rådgi-
vende organ sammensat som under A. Også denne model må som model D forudsætte,
at de relevante kompetencer i forvejen i hovedsagen er statslige, men i denne model er
der i modsætning til model D en klar statslig dominans. Nationalpark-administrationen
bliver simpelthen en statslig forvaltning af en særlig struktur.

Lokalpolitiske interesser og organisationsinteresser kommer til orde gennem et rådgi-
vende nationalparkråd.

En fordel ved denne struktur er, at den giver en klar placering af ansvaret. Og den giver
samtidig en platform for lokale og organisationsmæssige interesser.
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5. Afslutning
De forskellige nationalparker adskiller sig fra hinanden med hensyn til deres territoriale
udstrækning (omfatter de en eller flere kommuner) og deres til grundliggende kompe-
tencer (bygger de på statslig administration eller kommunal administration). Disse for-
skelle med hensyn til størrelse og retlig status gør det nærliggende at overveje forskellig-
artede modeller for administrationen af nationalparken. Det er således klart, at hvor den

til grundliggende kompetence i hovedsagen er statslig, er det mest fremkommelige i
første omgang at etablere en statslig domineret administration, hvor enten ministeriet
eller en statslig repræsentation af ministeriet udgør det ledende organ og eventuelt den
plangodkendende instans. Hvor på den anden side den til grundliggende kompetence er
kommunal, må administrationen opbygges over kommunal repræsentation, og hvor
området er større, eventuelt med repræsentation af lokalpolitiske eller særlige organisa-

tioner.
Et første spørgsmål der må tages stilling til, er derfor, om nationalpark-administratio-

nen skal tilpasses en enkelt model, eller om de forskellige vilkår i de forskellige parker kan
tale for, at der etableres forskellige modeller for de forskellige nationalparker. Variationen
kan eventuelt begrænses til to modeller, således at der kan vælges mellem en henholdsvis
overvejende kommunal og en overvejende statslig model.

Dette dilemma kan man eventuelt søge at komme uden om – som de modeller, der er
omtalt ovenfor, jo også forsøger - ved at sammenstille kommunal og statslig repræsenta-
tion. En bestyrelse kan således sammensættes med repræsentation af såvel statslig som
kommunal repræsentation. Dette kan jo også være sagligt indiceret i tilfælde, hvor den til
grundliggende administrationskompetence har en såvel statslig som kommunalretlig
baggrund. Imidlertid må man, hvis man følger dette spor, være meget opmærksom på

muligheden for konflikt mellem den statslige og den kommunale instans, således at
styrelsesordningen indeholder svar, på hvorledes sådanne konflikter skal håndteres. Skal
det bero på en afstemning i en bestyrelse, hvor jo i så fald antallet af repræsentanter for
de forskellige positioner bliver afgørende? Eller skal en konflikt afgøres ministerielt, såle-
des at det altså er den statslige kompetence der tager overhånd?

I nogle af modellerne er nævnt et rådgivende nationalparkråd. En sådan instans kan vel

tænkes ved såvel en statslig som en kommunal nationalparkmodel. Et råd kan repræsen-
tere særlige foreninger, organisationer og snævert lokale interesser, såvel som private
virksomheder af særlig interesse for nationalparken. Disse interesser finder et udtryk, som
indgår i den administrative model, som i øvrigt er den gældende. En sådan repræsenta-
tion af disse ”særlige” interesser er formentlig mere heldig end den mulighed, at der
tildeles disse positioner en egentlig deltagelse i bestemmende bestyrelsesarbejde.

Det er forudsat, at nationalpark-projektet etableres på grundlag af en særlig lov herom.
Som allerede anført må der i en sådan lov tages stilling til, om det ønskes at nationalpark-
myndigheden skal tillægges en ekspropriationsbeføjelse. Loven må selvsagt indeholde
de fornødne hjemmelsgrundlag for pålæg af restriktioner, og da dette som udgangs-
punkt kun er en opgave for offentlig myndighed, må der en særlig udtrykkelig bemyndi-
gelse til, hvis det ønskes at også private (organisationer m.v.) ønskes udstyret med en

sådan – begrænset – beføjelse. Indgår der et tilladelsessystem, må der være specifik
lovhjemmel for at delegere opgaver til private7.  Også muligheden for overladelse af
statslige beføjelser til kommunale kræver lovhjemmel8. En lokal kompetence må være
underlagt et statsligt tilsyn, hvis opgaver og kompetencer også må præciseres med hen-
syn til nødvendighed af tilladelse/godkendelse, mulighed for påbud, og gennemtvingelse
m.v.

7 Se note 2.
8 Bent Christensen, Forvaltningsret, 1997 s. 297f
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Det er nærliggende at se reguleringen i to niveauer med en statslig regulering der lægger
rammerne, i begyndelsen måske ikke fuldt tilendebragte, mens implementeringen sker
på lavere niveau i en af de drøftede former, med lokalt ansvar for gennemførelsen. Uanset
om opgaverne placeres som statslige, kommunale eller private, kræves sagkundskab og
en vis robusthed.

Henrik Zahle, professor, dr.jur.
Det Juridiske Fakultet
Københavns Universitet

henrik.zahle@jur.ku.dk
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Indlæg og synspunkter fra formandskabet
i pilotprojekt Vadehavet

Foranlediget af udviklingen i Den Nationale Følgegruppes (DNF) arbejde og den afslut-

tende rapport til miljøministeren –  og ikke mindst gruppens indstilling til målsætninger
og udpegningskriterier samt forslag til forvaltningsmodel for danske nationalparker – må
vi erkende, at de synspunkter og forudsætninger, som ”Vadehavet” indgik i nationalpark-
projektet på ikke i tilstrækkeligt omfang synes at indgå i DNF’s rapport – vel vidende, at en
så bredt sammensat gruppe naturligvis ikke på alle punkter kan opnå enighed, men at de
enkelte pilotprojekter må ”bøje sig” i bestræbelserne på at finde holdbare, nationale
løsninger, som favner bredt.

Imidlertid håber vi på at finde forståelse for, at i der i tilknytning til DNF’s endelige rapport
gives plads til nedenstående holdninger og bemærkninger om væsentlige, indholds-
mæssige aspekter.

Det er vigtigt for os at understrege, at udgangspunktet for, at amterne overfor kommu-

nerne og mange lokale repræsentanter fra organisationer i sin tid kunne anbefale davæ-
rende miljøministers Hans Chr. Schmidts tilkendegivelse om indhold og forudsætninger
i dette folkelige projekt skulle baseres på: 1) samspillet mellem beskyttelse og benyttelse,
2) lokal forankring og medejerskab samt 3) frivillighed.

Ad 1: Helt i overensstemmelse med ministerens igangsættelsesbrev afspejler DNFs forslag

til målsætninger, at …..”Der lægges vægt på, at pilotprojekterne peger på løsninger, der
afgørende styrker naturen og dens muligheder for udvikling, som styrker varetagelsen af
de kulturhistoriske interesser, og som fremmer befolkningens muligheder for at opleve
naturen.”

Derimod finder vi ikke, at ministerens udmeldinger om, at: …”Områdets værdier og inte-

resser knyttet til kulturhistorie, natur, beskyttelse, friluftsliv og erhverv – herunder land-
brug, fiskeri og turisme – skal indgå i et optimalt samspil og udvikles i gensidig respekt.”
afspejles med  tilsvarende tydelighed i DNFs målsætningsforslag.

Med den klare og enige tilkendegivelse om denne væsentlige balance, som ”vadehavs-
rapporten”  til følgegruppen indeholder – og som jo er resultatet af et stort lokalt enga-

gement med mange diskussioner og afvejninger – kan vi ikke tilslutte os den kun overord-

Til formanden for Den Nationale Følgegruppe
Bent Agerskov

Den 8. februar 2006

06/232
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nede markering af de (erhvervsmæssige) udviklingsmuligheder i målsætningerne for
nationalparker i Danmark.

Som det fremgår af evalueringsrapporten har vi i Vadehavet gjort os grundige overvejelser

netop om, hvordan et dynamisk naturområde af global betydning kan bevares og udvik-
les beskyttelsesmæssigt side om side med opretholdelse et dynamisk erhvervsliv (land-
distriktsudvikling). Dette arbejde er sket med udgangspunkt i ministerens anbefalinger
om, at: ”Der kan nedsættes arbejdsgrupper o.lign. for enkelte emneområder, f.eks. natur,
friluftsliv, landbrug, fiskeri, kulturmiljø, virkemidler, landdistriktsudvikling og borgerind-
dragelse.”

Beskrivelsen af denne vigtige sammenhæng synes vi desværre ikke at have vundet så
tilpas gehør for, at den videreformidles på passende vis  – hverken i forslag til målsætning-
er eller i den øvrige del af DNFs rapport.

Ad 2: På tilsvarende vis synes det foreliggende forslag til en forvaltningsmodel for national-
parker i Danmark ikke afgørende at imødekomme vore lokale forudsætninger for ”med-

ejerskab” og ”lokal forankring” som styringsredskab for en nationalpark i Vadehavet, der
også omfatter store inddigede områder på fastlandet (model 2). Vi er enige i, at den
foreslåede, organisatoriske tredeling i: styregruppe, rådgivende udvalg og sekretariat er
fornuftig, idet vi siden 1992 har opereret med en sådan opdeling – f.eks. i forbindelse
med snart sagt alle nationale og internationale initiativer og beslutninger om Vadehavets
beskyttelse og udvikling. I det rådgivende Udvalg for Vadehavet har lokalbefolkning og

lokale interesser haft mulighed for at udtrykke deres synspunkter og ideer til de ansvar-
lige myndigheder inden beslutninger træffes. Det er bl.a. derfor, at vi ikke mener, at denne
konstruktion i sammenhæng med de foreslåede, tilhørende opgaver og kompetencer, i
tilstrækkeligt omfang tilgodeser den ”lokale indflydelse” på beslutningerne i forhold til
den eksisterende situation (og kommende i henhold til kommunalreformen) i vort om-
råde. For at der i vores situation kan blive tale om acceptabel lokal indflydelse på forvalt-

ningen af området – inden for hvilket mere end 95% er udpeget som Natura 2000 - bør
det ske ved at planlægningskompetencen tillægges NP-bestyrelsen fra staten. Som vores
rapport understreger skal kommunerne fortsat være ansvarlige for administrationen på
land. Denne model for en overordnet énhedsmyndighed har være afprøvet bl.a. i England
og Skotland med succes – har vi forstået.
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At dette forslag vil afføde en særlig, statslig kontrol, hvori der underliggende indiceres
”flere ressourcer”, vil omvendt kunne medføre en besparelse i den statslige indsats i
planlægningsprocessen. Til DNFs synspunkt om, at vort forslag vil bryde ind i den fast-
lagte kompetence mellem staten og kommunerne i forbindelse med kommunalreformen
naturligvis er rigtig – forstået på den måde, at det indenfor nationalparken så bliver et
anliggende mellem NP-bestyrelsen og kommunerne.

Vi må igen understrege, at de særlige beskyttelsesforhold i Vadehavet (og andre, særlige
lokale forhold) bør kunne afspejles i forslag til flere forvaltningsmodeller – med angivelse
af forskellige kompetencer og opgaver, således at lokale forhold og baggrunde bliver sat
mere i fokus i den kommende debat end i dette ene forslag fra følgegruppen.

Ad 3: Frivillighed og fuld økonomisk kompensation for den enkelte lodsejer i en national-
park har været grundlæggende principper i forbindelse med eventuelle initiativer fra
myndighederne om ændringer i f. eks. landbrugsdriften. Imidlertid har den seneste dis-
kussion i følgegruppen rejst tvivl om disse princippers holdbarhed, således at man kunne
ende i situation, hvor valgfrihed alene vil omfatte retten til ”at vælge til” og ikke længere
”at kunne vælge fra”. Selv om vi er klar over, at debatten i følgegruppen endnu ikke er

afsluttet, vil vi benytte denne lejlighed til at understrege, at vi  tager afstand fra en sådan
konsekvens af ”princippet om frivillighed”.

Venlig hilsen

Jens Andresen    Thyge Nielsen
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Samfundsøkonomiske konsekvensberegninger

1. Forudsætninger for beregningerne
Pilotprojekterne har haft til opgave at gennemføre en samfundsøkonomisk analyse be-
stående af hhv. en erhvervsøkonomisk og en velfærdsøkonomisk analyse. For at sikre
sammenlignelighed mellem pilotprojekternes analyser har følgegruppen godkendt et
sæt retningslinier for gennemførelsen. Disse rammer beskrives kort i det følgende.

ske effekter af en nationalpark for berørte grupper i lokalsamfundet f.eks. stat, kom-
mune, landbrug, øvrige erhvervsliv og private husholdninger.

Den velfærdsøkonomiske analyse forholder sig til nationalparkernes velfærds-
økonomiske konsekvenser for hele samfundet. Dvs. hvordan hele Danmarks velfærd på-
virkes ved etableringen af den pågældende nationalpark. I de velfærdsøkonomiske be-

regninger medtages også værdier, der ikke er prissat, f.eks. rekreative værdier, forbedring
af naturværdier m.m., men som har en værdi for samfundet, selvom der ikke betales
direkte for det.

I retningslinierne opstilledes endvidere en række regnetekniske forudsætninger for de
udførte beregninger i form af systemafgrænsning, tidshorisont, kalkulationsrente m.m.
til hjælp for opstillingen af regnestykkerne.

En af de primære effekter af de fleste projektforslag er omlægning af landbrugsarealer
i omdrift til naturarealer eller vedvarende græs. I de udførte beregningerne tages således
højde for de samfundsøkonomiske tab ved reduceret landbrugsproduktion, herunder i
følgeindustrien og de samfundsøkonomiske fordele ved reduktion af nitratbelastningen
af vandmiljøet.

For fire af pilotprojekternes vedkommende er analyserne udført på grundlag af to-tre

scenarier, som er opstillet ud fra forskellige vægtninger mellem interesser indenfor natur,
friluftsliv og erhverv. Scenarier og beregninger er således ikke udtryk for styregruppens
konkrete forslag til visioner og handlingsplaner, og er derfor vist som et værdispænd i
nedenstående tabeller (Læsø, Mols, Vadehavet og Thy).

Grundlæggende er de udførte erhvervs- og velfærdsøkonomiske analyser udført på
meget forskellig baggrund, idet de enkelte projekters ønsker og behov er tænkt ind i de

individuelle beregningsmodeller. Visse af disse forskellige forudsætninger er illustreret i
tabel 1.
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Tabel 1: Forudsætninger for de udførte erhvervs- og velfærdsøkonomiske beregninger i
de enkelte pilotprojekter.

Forudsæt- Kongernes Lille Læsø Mols Møn   Thy Vadehavet
ninger Nordsjælland Vildmose Bjerge

Landbrug, 1.800 1.000 50 5.000- 3.600 150-300 220 -59.700
omlagt i ha 8.000

Turisme- 20 7 8 -17 11 -25 38 4-8 10-40
stigning
i pct.

Ejendoms- 5/2 1,5/? 3-5/10  3-5/10 13/20 3-5/10 3-5/10
værdi-
stigning
i pct.i
forhold
til antallet
af ejen-
domme
i pct.

Bosætning 0 0 5 -8 ½ -1 3 1-3 0-1
i pct
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Tabel 2: Beregningerne i tabellen er foretaget som nutidsværdier (NPV) med en
diskonteringsrate på 6 pct. og tidshorisont på mellem 20 og 30 år.

2. Erhvervsøkonomiske konsekvenser
De erhvervsøkonomiske analyser har til formål at illustrere de lokale fordelingsmæssige
effekter af de enkelte projekter, hvorfor denne analyse også kaldes en budgetøkonomisk
analyse.

Der er i konsulentrapporten med gennemgangen af de syv pilotprojekter (foretaget af
NIRAS Konsulenterne) foretaget en sammenfatning af de erhvervsøkonomiske analyser,

hvortil der henvises i det følgende.
Det fremgår af de gennemførte analyser, jf. tabel 2, at den offentlige sektor (stat, amt

og kommuner), som den eneste gruppe har et budgetøkonomisk underskud. Det skyldes
primært, at staten har betydelige nettoudgifter som følge af store investeringer og drifts-
udgifter i nationalparkerne. Samtlige lokale grupper (landbrug, øvrige erhverv og de
private husholdninger), som er med i beregningerne, har derimod en uændret eller får en

forbedret budgetøkonomi ved etablering af en nationalpark.
Det bemærkes, at der for Kongernes Nordsjælland, Lille Vildmose og Møn optræder en

positiv værdi for landbrugserhvervet i forbindelse med etablering af nationalparken. Det
skyldes primært, at det i forslaget er forudsat en betydelig statslig erhvervelse af landbrugs-
jord i forbindelse med arealomlægninger, hvorved salget optræder som en indtægt for
landbruget. I de fire andre projekter forudsættes det derimod, at landbruget beholder

jorden og alene kompenseres for tabt fortjeneste ved produktionen, hvorved gennemfø-
relsen budgetøkonomisk set er neutralt for landbruget.

Den budgetøkonomiske analyse viser endvidere, at de private husholdninger får fordel
af ejendomsprisstigninger. Det positive resultat for det øvrige erhvervsliv skyldes primært
den øgede turisme som følge af nationalparken.

Erhvervs- Kongernes Li l le Læsø Mols Møn Thy Vadehavet
økonomiske Nordsjælland Vildmose Bjerge
beregninger

Offentlig ÷233 ÷173 ÷138- ÷70-÷30 ÷362- ÷187-÷77 150-466 **
sektor, ÷69 ÷301
mio. kr.

Landbrug 6  9 22-40 0 0 186-195 * *
mio. kr.

Øvrige 8 5 255 14-25 45-233 ÷81-110 11-60 126-317
erhverv,
primært
turisme,
mio. kr.

Hushold- 6 2 0 -42 1-2 30-62 33-52 21-42 110-223
ninger
(Ejendoms-
værdistig-
ninger),
mio. kr.

* Beregningsmodellen forudsætter i alle scenarier, at landbruget kompenseres fuldt ud af staten og ad
frivillighedens vej. Resultatet for landbruget er derfor neutralt og ikke medtaget i beregningerne.

** I Vadehavet er de statslige investeringer sat til at være 0. Derfor optræder et positivt tal for den
samlede offentlige sektor på baggrund af gevinster for kommuner og amter.
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3. Velfærdsøkonomiske konsekvenser
Resultaterne fra pilotprojekternes velfærdsøkonomiske analyse er givet nedenfor, hvor
gevinstdelen bygger på vurderinger af befolkningens betalingsvilje fra Skov & Landskabs
værdisætningsundersøgelse.

Velfærdsøkonomiske omkostninger (costs)
De udførte beregninger af de velfærdsøkonomiske omkostninger ved etablering af
nationalparker omfatter som udgangspunkt udgifter i forbindelse med investeringer og
drift samt udgifterne ved omlægning af arealanvendelse på et givet areal, jf. tabel 3.

Der er i enkelte tilfælde medtaget andre omkostningstyper i forbindelse med etable-
ring af nationalparkerne. F.eks. er der regnet på de samfundsøkonomiske konsekvenser af
en hastighedsbegrænsning gennem en af nationalparkernes kerneområder og i tre af

projekterne er de jagtmæssige konsekvenser belyst med forskellige indgangsvinkler.

Tabel 3: Velfærdsøkonomiske omkostninger ved etablering af nationalparker i de syv
områder. Beregningerne i tabellen er foretaget som nutidsværdier (mio. kr.)  med en
diskonteringsrate på 3 pct. og uendelig tidshorisont.

Velfærds- Kongernes Lille Læsø Mols Møn Thy Vadehavet
økonomiske Nordsjælland Vildmose  Bjerge
omkostninger
(mio. kr.)

Investeringer  ÷540 ÷342  ÷394- ÷154- ÷387 ÷478-    ÷119- ÷64
og drift  ÷226   ÷5  ÷90

Omlægning  ÷279  ÷69- ÷92 ÷836- ÷238 ÷187- ÷4.919-51
af arealer  ÷34 ÷475 ÷108

Trafik  ÷526

Jagt og ÷32   75  2
fiskeri

I alt ÷1.345 ÷443   ÷486- ÷980- ÷540 ÷584- ÷5.038- ÷115
  ÷260  ÷480 ÷275
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Velfærdsøkonomiske gevinster (benefits)

Resultaterne fra Skov og Landskabs nationale værdisætningsundersøgelse har først fore-
ligget efter pilotprojekternes afrapportering, hvorfor det efterfølgende har været nød-
vendig at foretage en korrektion af de velfærdsøkonomiske analyser.

Der er nedenfor givet en præsentation af hovedresultaterne fra de korrigerede analyser.

Præsentationen bygger på korrektioner og beregninger, som de involverede konsulent-
firmaer har foretaget på baggrund af data og oplysninger fra Skov og Landskab.

Skov og Landskabs værdisætningsundersøgelse bygger på en spørgeskemaundersøgelse
med udsendelse af i alt 1.932 spørgeskemaer med en svarprocent på 51 pct. Svar-
personerne er i undersøgelsen blevet stillet overfor en række valg mellem forskellige
mulige nationalparkforslag, og hvor meget de ville betale i ekstra indkomstskat for de

forskellige forslag. Der har udover det konkrete pilotprojektområde også indgået valg-
muligheder med hensyn til om man ville betale for tilvalg i form af ekstra indsats for
naturbeskyttelse, ekstra indsats for særlige dyr og planter og anlæg af nye stier i området.

Resultaterne af undersøgelsen er opsummeret i tabel 4 nedenfor, hvor betalingsviljen
er opgjort som ekstra indkomstskat pr. husstand pr. år. Der er opstillet to betalingsviljer i
form af en minimums- og en maksimumsværdi. De årlige nationale betalingsviljer er

brugt i korrektionen af pilotprojekternes velfærdsøkonomiske analyser, hvor der på bag-
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Tabel 4: Tabel over betalingsvilje for de enkelte nationalparker opgjort som en årlig betalingsvilje og
som en samlet betalingsvilje.

* Vurderingerne af betalingsviljen i kr./år/husstand er opgivet i to værdier. En minimumsværdi, der knytter sig til etablering af en
nationalpark på den pågældende lokalitet med dens særkender, beliggenhed og landskab. Og en maksimumsværdi, der inkluderer
ekstra indsatser for beskyttelse af naturen, for særlige arter samt flere stier. For alle parker er den ekstra betalingsvillighed for disse
tre ekstra attributter den samme og udgør en betalingsvillighed på 647 kr./år/husstand, som lægges til minimumsestimatet.

** Vurderingerne af hele befolkningens samlede betalingsvillighed over en uendelig tidshorisont er opgivet i to værdier. Minimums-
værdien knytter sig til etablering af en nationalpark på den pågældende lokalitet med dens særkender, beliggenhed og landskab.
Maksimumværdien inkluderer ekstra indsats for beskyttelse af naturen, for særlige arter samt flere stier. Tallene er opgivet som
nutidsværdier (mio. kr.) med en diskonteringsrate på 3 pct. og uendelig tidshorisont.

Min. 808
Max. 1.455

Velfærds- Kongernes Lille Læsø Mols Møn Thy Vadehavet
økonomiske Nordsjælland Vildmose Bjerge
omkostninger

Vurderet
betalingsvilje
kr./år pr.
husstand*

Min. 1.095
Max. 1.742

Min. 786
Max. 1.433

Min. 973
Max. 1.620

Min. 954
Max. 1.601

Min. 933
Max. 1.579

Min. 1.011
Max. 1.658

Min. 67.300
Max. 121.300

Vurdering af
samlet
betalingsvilje
i mio. kr. **

Min. 91.000
Max. 145.000

Min. 65.500
Max. 119.500

Min. 81.000
Max.135.000

Min. 80.000
Max. 133.000

Min. 78.000
Max.132.000

Min. 84.000
Max.138.000

grund af antallet af husstande i Danmark (2,5 mio.) er beregnet en nutidsværdi ved 3 pct.
diskonteringsrate og uendelig tidshorisont. Hvorvidt der med pilotprojekternes forslag er
tale om en ekstra indsats for naturbeskyttelse, særlige arter og ekstra stier, må ifølge
konsulentfirmaerne bero på et skøn. Der er derfor opstillet en samlet betalingsvilje både
ud fra minimums- og maksimumsværdien, jf. tabel 4.

Det fremgår af tabel 3 og 4, at de velfærdsøkonomiske omkostninger ved etablering af en
nationalpark er markant lavere end den beregnede samlede betalingsvilje for parken.

Der opregnes dog en række forbehold og usikkerheder for de meget høje vurderinger af
den samlede betalingsvilje. Der er bl.a. tale om en hypotetisk betalingsvilje, og det er ikke
sikkert, at svarpersonerne i virkeligheden vil betale det samme. Erfaringer fra andre stu-
dier viser, at den aktuelle betalingsvilje typisk ligger på halvdelen af den hypotetiske. Det
skal desuden nævnes, at betalingsviljen for den enkelte nationalpark sandsynligvis ville

være lavere, jo flere nationalparker der virkeliggøres.

Det konkluderes generelt i analyserne, at med forbehold for de forholdsvis store usikker-
heder, er der markante samfundsøkonomiske fordele ved etablering af nationalparker.
Væsentligt mere nuancerede konklusioner kan dog først drages, når den endelige rap-
port fra Skov og Landskab offentliggøres.

På grund af nævnte forsinkelser har følgegruppen ikke haft mulighed for at gennemgå

og tage stilling til de ovenfor beskrevne analyser og deres resultater.
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