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Information	til	
sommerhusejere 

Nationalpark
Vadehavet

Kære sommerhusejer

Jeg er glad for at kunne offentliggøre et forslag til national-
park efter et bredt flertal i Folketinget har udpeget Vadehavet 
som nationalpark i januar 2008.
 
Med den nuværende afgrænsning omfatter Nationalpark 
Vadehavet omtrent 5.000 sommerhusgrunde primært på 
Fanø og Rømø. For at informere om, hvad det betyder for dig 
at have en sommerhusgrund i nationalparken, sender 
Skov- og Naturstyrelsen denne folder ud. Du kan også 
læse om forslaget til Nationalpark Vadehavet i det særlige 
informations- og debathæfte.

Formålet med at oprette nationalparker er at lave større 
sammenhængende natur- og landskabsområder bl.a. for at 
styrke naturen, mulighederne for friluftsliv og skabe en 
udvikling til gavn for lokalsamfundet og erhvervslivet. 
Initiativer	der	også	kan	gavne	dig	som	sommerhusejer.

I	Danmark	har	vi	valgt,	at	udviklingen	af	nationalparker	skal	
bygge på frivillighed og lokal indflydelse. Det er fastlagt i 
nationalparkloven. Jeg håber, at folderen kan give svar på 
dine spørgsmål.

Med venlig hilsen
Karen Ellemann, Miljøminister

Yderligere oplysninger
Du kan finde yderligere oplysninger på 
nationalpark-hjemmesiden:
www.danmarksnationalparker.dk

Du er også velkommen til at kontakte:
Skov- og Naturstyrelsen, Vadehavet
Tlf. nr. 74 82 61 05
E-Mail: vadehavet@sns.dk

eller

Skov- og Naturstyrelsen, Blåvandshuk
Tlf. nr. 76 54 10 20
E-mail: Blaavandshuk@sns.dk



Flere muligheder for friluftsliv 
og naturoplevelser
Formålet med Nationalpark Vadehavet er bl.a. at styrke naturen 
og mulighederne for naturoplevelser, friluftsliv og kulturhistoriske 
oplevelser. Som sommerhusejer vil du derfor kunne se frem til, at 
der etableres bedre adgang til natur- og kulturoplevelser gennem 
sammenhængende stisystemer og flere og bedre tilbud om for-
midling af områdets natur- og kulturværdier.

Færdsel i nationalparken
Der gælder de samme regler for færdsel i en nationalpark som i 
ethvert andet naturområde i Danmark. At Vadehavet bliver na-
tionalpark og at mulighederne for friluftsliv styrkes, betyder altså 
ikke at der åbnes op for, at eksempelvis heste og mountainbikes 
kan komme overalt. Adgangsreglerne er de samme som hidtil. 
Nationalparkbestyrelsen får en vigtig opgave i at samarbejde med 
de lokale myndigheder og private lodsejere om at planlægge en 
udvikling, der er til gavn for friluftsliv, borgere og erhvervsliv. En 
planlægning, som sikrer, at der ikke opstår problemer med affald, 
nedslidning af veje og forstyrrelser af naturen.

Hvad siger nationalparkloven?
Det er nationalparkloven, der lægger de overordnede rammer 
for oprettelse, drift og udvikling af nationalparker i Danmark. 
Nationalparkens bestyrelse står for ledelsen af Nationalpark Va-
dehavet og skal udarbejde en plan for nationalparkens udvikling 
samt informere om parken. Det er vigtigt at slå fast, at bestyrelsen 
ikke har myndighedsbeføjelser. Nationalparkbestyrelsen udpeges 
af miljøministeren og vil blive sammensat af repræsentanter fra 
myndigheder og foreninger. Alle medlemmer skal så vidt muligt 
have en tilknytning til området. Alle kan henvende sig til bestyrelsen 
med forslag til udvikling af nationalparken.
 
•	 Nationalparker	bygger	på	frivillighed
•	 Nationalparker	giver	nye	muligheder	for	oplevelser
•	 I	en	nationalpark	gælder	de	samme	regler	for	færdsel	som	
 i resten af Danmark

Den videre proces
Forslag til Nationalpark Vadehavet er i offentlig høring frem til og 
med torsdag den 9. september 2010, hvorefter nationalparken 
forventes oprettet og indviet i løbet af efteråret.

Nationalpark Vadehavet bliver oprettet som en fond. På den 
måde kan en selvstændig bestyrelse lede nationalparken og selv 
skaffe midler til fonden og indgå aftaler. De udvalgte foreninger 
blive bedt om at indstille repræsentanter til miljøministeren, som 
derefter vælger de endelige bestyrelsesmedlemmer. 

Nationalparkbestyrelsen skal desuden nedsætte et rådgivende 
udvalg for at sikre en bred lokal indflydelse på nationalparkens 
drift og udvikling.

Når bestyrelsen er på plads, går det egentlige arbejde i gang, og 
alle lokale interesser har mulighed for at være med til at præge 
udviklingen af nationalparken. Frivillighed er nøgleordet, og 
derfor har nationalparkbestyrelsen ingen myndighedsbeføjelser. 
Som sommerhusejer skal du derfor fortsat henvende dig til de 
myndigheder, du plejer at kontakte. 


