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Kære lodsejer

Jeg har sammen med et bredt flertal i 
Folketinget udpeget Vadehavet som natio-
nalpark	i	januar	2008.	Efter	flere	offentlige	
møder og en række workshops med fokus 
på nationalparkens muligheder, arbejdes 
der nu på et forslag til nationalpark, som 
forventes sendt i høring i starten af 2010. 
    Formålet med at oprette nationalparker 
er at skabe større sammenhængende na-
tur- og landskabsområder, bl.a. for at styrke naturen, mulighederne 
for friluftsliv og en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder 
erhvervslivet.
     I Danmark har vi valgt at udviklingen af nationalparker skal bygge 
på	frivillighed	og	lokal	indflydelse.	Det	er	fastlagt	i	nationalparklo-
ven.
     I denne folder kan du læse mere om, hvad det betyder for dig som 
lodsejer at blive en del af nationalparken. Du kan desuden læse mere 
om den videre proces med at oprette Nationalpark Vadehavet.
   Jeg håber, at folderen kan give svar på dine spørgsmål, og ellers 
er du velkommen til at kontakte Skov- og Naturstyrelsen.

Med venlig hilsen

Troels Lund Poulsen 
Miljøminister

diger og afvanding ud i Vadehavet
En	nationalpark	vil	ikke	ændre	på	mulighederne	for	at	forstærke	og	
vedligeholde hav- og ådiger.
  Nationalparkbestyrelsen får ingen myndighedsbeføjelser og 
dermed ikke mulighed for at lovgive eller administrere regelsæt 
om digerne.
	 En	nationalpark	vil	heller	ikke	ændre	på	mulighederne	for	at	sikre	
afvandingen ud i Vadehavet, men der skal som hidtil indhentes til-
ladelse efter gældende lovgivning.

Jagt
Nationalparken vil ikke i sig selv medføre forskel på mulighederne 
for at drive jagt indenfor og udenfor nationalparken. Jagten i na-
tionalparkområdet er i dag reguleret 
af ”Vadehavsbekendtgørelsen”. Na-
tionalparken får ikke konsekvenser for 
forvaltningen af ”Vadehavsbekendt-
gørelsen.

Byggeri og anlæg
Nationalparken ændrer ikke ved dine 
muligheder for at opføre driftsbygnin-
ger eller få landzonetilladelser.

   Der kan i forbindelse med nationalparkens oprettelse fastsættes 
rammer for, hvordan kommunerne må planlægge for byudvikling, 
infrastruktur og tekniske anlæg. Rammerne skal bygge på de eksi-
sterende regionplaner og kommuneplaner.

den videre proces
Forslag til Nationalpark Vadehavet vil kunne sendes i offentlig høring 
i 2010. Forslaget vil blive sendt til alle berørte lodsejere og være i 
debat og høring i 16 uger.

Nationalpark Vadehavet forventes indviet i løbet af sommeren 
2010.

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
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NatioNalparker skal gøre eN forskel
Nationalparker skal gøre en forskel, ellers var der ingen 
grund til at oprette dem. Men det skal bygge på frivil-
lighed og lokal indflydelse og ske som resultatet af en 
langsigtet planlægning og udvikling over mange år.

Samarbejde mellem de forskellige aktører – nationalparkbestyrelsen, 
myndigheder, lodsejere, organisationer og besøgende – er helt afgø-
rende for, hvordan nationalparken udvikler sig.
    Nationalparken kommer på finansloven, ligesom nationalparkbe-
styrelsen kan skaffe midler til drift og udvikling via tilskudsordninger, 
lokal medfinansiering, partnerskaber og sponsorater.
    Der vil ske en målretning af økonomiske midler og blive mulighed 
for en række nye initiativer indenfor nationalparken. Som lodsejer 
kan du – i forbindelse med udarbejdelsen af nationalparkplanen – 
komme med ideer til, hvad der kan gøres på dine arealer, og dermed 
få andel i de nye muligheder.

planlægning
Det er bestyrelsens opgave at udarbejde en plan for nationalparkens 
oprettelse og udvikling. Planen skal bl.a. beskrive, hvordan naturen, 
kulturhistorien og friluftslivet kan styrkes, hvilke muligheder der er for 
erhvervsudvikling, og hvordan viden om værdierne i nationalparken 
formidles.
     Planen skal ligge indenfor rammerne af den overordnede planlægning 
for området. Det betyder fx, at nationalparken ikke får konsekvenser 
for de kommende Vand- og naturplaner, som vil blive udarbejdet på 
baggrund af registreringer af områdets vandkvalitet og bevaringsstatus 
for de naturtyper og arter, som har dannet grundlag for udpegningen 
som ”Natura 2000”-område. 
    Det betyder også, at nationalparken ikke får konsekvenser for beva-
ringsværdige kulturmiljøer eller Vadehavets særlige kystlandskab. 

erhvervsdrift i Nationalpark Vadehavet
Nationalparkloven giver ikke mulighed for at indføre nye regler eller 
restriktioner på landbrugsdriften som følge af, at nationalparken op-
rettes. Det betyder, at du kan fortsætte med den drift, du har på dine 
arealer – selvfølgelig under forudsætning af, at den ikke er i strid med 
anden lovgivning.

Miljøgodkendelser
Nationalparken i sig selv ændrer ikke på mulighederne for at få tilla-
delse til at udvide husdyrbestanden indenfor nationalparken. Reglerne 
i husdyrgodkendelsesloven er de samme uanset om området er natio-
nalpark eller ej. Kommunerne skal som hidtil vurdere, om udvidelsen 
kan påvirke Natura 2000-områder negativt. Hvis det er tilfældet, kan 
der ikke fås en godkendelse.

ingen ændring eller forringelse af afvandingsvilkår
Oprettelsen af nationalparken medfører ikke ændringer i afvandings-
vilkårene. Kommunen er fortsat vandløbsmyndighed indenfor national-
parken, og hvis der skal ske ændringer af vandløbenes skikkelse for at 
øge vandføringsevnen, skal der som hidtil ske en konsekvensvurdering 
efter reglerne for Natura 2000-områder. 

HVad siger NatioNalparkloVeN?
Det er nationalparkloven, der fastlægger de overordnede 
rammer for oprettelse, drift og udvikling af nationalparker i 
Danmark.

Det er nationalparkens bestyrelse der står for ledelsen af Nationalpark 
Vadehavet. Bestyrelsen skal udarbejde en plan for nationalparkens ud-
vikling og informere om nationalparken.
    Nationalparkbestyrelsen udpeges af miljøministeren og vil blive sam-
mensat af repræsentanter fra myndigheder og foreninger, hvor land-
bruget er sikret en ret til at indstille en repræsentant. Alle bestyrelsens 
medlemmer skal så vidt muligt have en tilknytning til området.

frivillige aftaler
Udviklingen af nationalparken skal bygge på frivillige aftaler, og natio-
nalparkens bestyrelse kan derfor ikke ekspropriere eller indføre erstat-
ningsfrie reguleringer.

De aftaler, som bestyrelsen kan indgå med dig som lodsejer, kan fx 
dreje sig om:
•	 Naturvenlig	landbrugsdrift
•	 Pleje	af	naturområder	og	naturgenopretning
•	 Etablering	af	stiforløb

Men der er tale om frivillige aftaler, og det forudsætter, at du og natio-
nalparkbestyrelsen bliver enige om aftalens indhold og økonomi.

Ovenstående kort viser det område, der er udpeget til nationalpark. Kort i 

større målestoksforhold kan ses på www.danmarksnationalparker.dk
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