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Langsigtede muligheder for 
mere natur og bæredygtig
landskabsudvikling gennem 
udlægning af arealer til 
natur- og nationalparker



Udgangspunktet for mit oplæg

• Vi har stort set ingen arealer, der ikke er modificeret af menneskelig 
aktivitet

• Det danske landareal er et kulturlandskab skabt gennem lang tids 
interaktion mellem natur og mennesker. En lang række værdier er skabt 
gennem denne interaktion – kulturelementer, naturtyper- og elementer 
mv. 

• Mange værdier skabt gennem tidligere tiders interaktioner er truet eller 
forsvundet pga. af de sidste 50 års intensive jordbrugsmæssige udnyttelse 
og meget lidt plads er overlad til naturen. Hvis disse værdier skab bevares 
skal der gøres en indsats 

• Hvis national- og naturparker skal spille en større rolle i forhold til at 
forbedre forholdene for natur og biodiversitet, skal naturen have mere 
plads og vi skal have større sammenhængende arealer, hvor naturen har 
første prioritet.     
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‘Land sharing’ – ‘land sparing’ diskussionen – et ‘både og’ 
hvis vi skal nå i mål med målsætninger om forbedring af 
biodiversitet – i et land med omkring 60 % af arealet er i 
omdrift
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Naturforvaltningslandskabet i Danmark – hvor kommer vi 
fra og hvor er vi på vej hen?

Kommunale 
udpegninger: til 
varetagelse natur – og 
landskabsinteresserne
• Styring af 

arealanvendelse
• Sagsbehandlingsværktøj
• Prioriteringsredskab.
Ingen handlepligt

Zonelovsbestemmelser
Landzonen : - forhindre 
spredte bebyggelse for 
at værne de 
landskabelige værdier 
og give plads til de 
jordbrugsmæssige 
interesser

Fredningsinstrumentet
* Retligt ophæng 
•Tinglystebestemmelser
•Erstatningsbåret

Statslige/EU midler til: 
skovrejsning, 
naturgenopretning og 
miljøstøtteordninger

Nationalparkler: 
retslig ophæng

De certificerede 
naturparker uden 
retsligt ophæng 

Natura 2000- områder 
Udpegninger med 
tilknyttede  handleplaner 
med konkrete 
foranstaltninger
Handlepligt

Naturbeskyttelsesloven
Erstatningsfrie 
reguleringer: Beskyttelse af 
naturtyper og 
Beskyttelseslinjer 

Naturen og 
artsdiversiteten er 
stadig i tilbagegang 

Naturzoner og 
naturnational 

parker?



Hvad er en national park – IUCN (The world Conservation
Union) har en definition, men det er ikke en beskyttet titel

IUCN definerer beskyttede områder som:

“...a clearly defined geographical space, recognised, dedicated and managed, through legal 
or other effective means, to achieve the long-term conservation of nature with associated
ecosystem services and cultural values”.

• IUCN’s liste omfatter 6 beskyttelseskategorier – Beskrivelserne siger noget om 
beskyttelsestilgange og mål, men som også siger noget om de pågældende kategoriers 
landområder - deres karakteristik og oprindelse/tilblivelse 

• Inden for hver kategori skal det (de) primære formål opfyldes for 75% af området 

• De 6 kategorier skal ikke forstås som hierarkiske og alle kategorier medvirker til 
beskyttelse men ikke alle kategorier er anvendelige i en hver situation (IUCN 2013 s 10)

• Kategorierne reflekterer ikke nødvendigvis forvaltningseffektiviteten (IUCN 2013 s 10)

Hvis vi ser på praksis har flere lande nationalparker, som tilhører  forskellige af IUCNs
beskyttelseskategorier ….



IUCN Kategorier
Ia Strict nature reserve: Strictly protected for biodiversity and also possibly geological/ geomorphological features, where 
human visitation, use and impacts are controlled and limited to ensure protection of the conservation values

Ib Wilderness area: Usually large unmodified or slightly modified areas, retaining their natural character and influence, 
without
permanent or significant human habitation, protected and managed to preserve their natural condition

II National park: Large natural or near-natural areas protecting large-scale ecological processes with characteristic species 
and ecosystems, which also have environmentally and culturally compatible spiritual, scientific, educational, recreational an d 
visitor opportunities – state ownership

III Natural monument or feature: Areas set aside to protect a specific natural monument, which can be a landform, sea 
mount, marine cavern, geological feature such as a cave, or a living feature such as an ancient grove

IV Habitat/species management area: Areas to protect particular species or habitats , where management reflects this priority. 
Many will need regular, active interventions to meet the needs of particular species or habitats, but this is not a requireme nt of 
the category

V Protected landscape or seascape: Where the interaction of people and nature over time has produced a distinct 
character with significant ecological, biological, cultural and scenic value: and where safeguarding the integrity of this 
interaction is vital to protecting and sustaining the area and its associated nature conservation and other values – private or 
public/private ownership

VI Protected areas with sustainable use of natural resources: Areas which conserve ecosystems, together with associated 
cultural values and traditional natural resource management systems. Generally large, mainly in a natural condition , with a 
proportion under sustainable natural resource management and where low-level non-industrial natural resource use compatible 
with nature conservation is seen as one of the main aims
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En langsigtet strategi for de danske nationalparker og 
naturparker kunne være at …..

• Bruge IUCNs beskyttelseskategorier – som en redskabskasse - der i det 
omfang de passer til den specifikke kontekst, kan benyttes  til udvikling af 
de danske national- og naturparker – dvs. de kan ses som forskellige 
forvaltningstilgange som kan stå alene eller kombineres

• Fra brug af beskyttelseskategorierne til klassificering af beskyttede 
områder til bruge af kategorierne til design af naturbeskyttelsesstrategier i 
f.eks. nationalparker- en anbefaling fra IUCN’s Guidelines for applying protected
area management categories side 44 
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I en dansk kontekst kunne følgende kategorier være 
relevante: 
1a/1b/2: Større eller mindre uforstyrrede områder uden beboelse, som kan kræve 
forskellige ‘start’ aktiviteter og derefter minimal intervention så slut resultatet bliver 
mere selvbærende økosystemer, der kan sikre vilde dyr og planter. Muligheder for 
besøgs-, rekreative og uddannelsesaktiviteter under hensyn til naturbeskyttelsen 

3: Særlige naturskabte elementer  

4: Beskyttede områder hvor målet er at beskytte specifikke arter og habitater. Vil ofte 
kræver større intervention –områderne er modificerede i større eller mindre omfang  –
f.eks. Natura 2000 område

5: Beskyttede landskaber, hvis karakter er skabt af en interaktion mellem mennesker og 
natur og hvortil der er knyttet forskellige: økologiske, biologiske, kulturelle og visuelle 
værdier. 

• Udfordringen er så hvordan disse værdier bedst beskyttes eller genoprettes når de 
jordbrugserhverv, der har skabt dem har forandret sig radikalt
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41a

Et tænkt eksempel: Tre zoner med forskellige beskyttelsesmål– en park: 

Kerneområder (1a/2 beskyttelse) med det formål at beskytte 
selvbærende økosystemer, der kan sikre vilde dyr og planter evt. 
med mindre kategori 4 områder (beskyttelse af særlige arter der 
kun forekommer få stedet eller kulturhistoriske elementer). 
Offentlige eller fondsejede arealer

Kategori 4 områder – beskyttelse af særlige arter og habitater 
(kan indeholde beboelse i mindre omfang og ekstensivt areal 
udnyttelse med biodiversitetsfremme som formål) Private eller 
offentlige ejede arealer

Kategori 5 områder – beskyttelse og forbedring af kultur-
natur områder (mosaik landskaber): fokus på de arter og 
habitater som er associeret  med kulturlandskaber samt de 
tilhørende kulturhistoriske og visuelle værdier. 

Plads til flere funktioner -må ikke forringe naturforholdene. Kan 
indeholde landsbyer. Primært privat ejede: ingen brug af pesticider, 
genoprettelse af lysåbne kulturtyper og små biotoper i agerlandet. 
Større ‘metodefrihed’ i forhold hvordan biodiversiteten fremmes 
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Forandring i jordbrugslandskabet: 
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Danske National Parker

En dansk nationalpark omfatter nogle af Danmarks mest enestående og 
værdifulde naturområder og landskaber. Områder, som både betyder noget 
for os danskere, men som også har og vil få international opmærksomhed og 
betydning.

Det er meningen, at nationalparkerne under ét skal rumme alle de vigtigste 
danske naturtyper. Skove og vores åbne kulturlandskab med dyrkede marker, 
græsarealer og levende hegn vil også indgå sammen med landsbyer og 
mindre bysamfund. En nationalpark kan omfatte både land, fjorde og arealer 
på havet.

Her kunne anerkendes at bidiversiten er i krise og at der derfor er brug 
for plads - alene til bidiversitets fremme
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Er der noget galt med nationalpark lovgivningen?
Formål :At have flere formål er i princippet ikke forkert –, men en prioritering af formålene i 
selve lovteksten kunne være relevant og de kunne opsummeres til  overordnede formål

Primære mål er at bevare og styre naturen og dens mangfoldighed:

• skabe og sikre større sammenhængende naturområder og landskaber af national og international betydning,

• bevare og styrke naturens kvalitet og mangfoldighed,

• sikre kontinuitet og muligheder for fri dynamik i naturen,

Bevare og styrke de kulturhistoriske og landskabelige værdier:

• bevare og styrke de landskabelige og geologiske værdier,

• bevare og synliggøre de kulturhistoriske værdier og mangfoldigheden i kulturlandskabet,

Understøtte befolknings brug af samt formidling af og forskning i parkens værdier: 

• understøtte forskning og undervisning i områdernes værdier,

• fremme befolkningens muligheder for at bruge og opleve naturen og landskabet,

• styrke formidlingen af viden om områdernes værdier og udvikling,

• styrke bevidstheden om områdernes værdier gennem inddragelse af befolkningen i nationalparkers 
etablering og udvikling.

Bidrage til lokalsamfundet økonomi gennem turisme og andre aktiviteter der understøtter parken formål

• understøtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet , med respekt for 
beskyttelsesinteresserne –
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Er der noget galt med nationalparklovgivningen?

I loven spiller inddragelse af befolkningen og frivillighed en stor rolle  

• Inddragelse af lokalbefolkningen er central – det er deres landskaber, der 
planlægges for, men der er også andre interesser – nationale

• Det er ikke lokalbefolkningen der skal bestemme, om der skal være en 
nationalpark eller ej, men de man være med til at udfylde rammerne inden 
for det regelsæt der er i lovgivningen. 

• Skabelse af lokalejerskab til parken er central – kræver gode og 
veltilrettelagte processer
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Virkemidlerne - Frivillighed gør det ikke
Områder med selvbærende økosystemer, der kan sikre vilde dyr og planter i alle 
parker - ejet og forvaltet af staten/evt. naturfonde

Områder til beskyttelse af specifikke arter og habitater:  Målrettede ‘outcome’ 
orienterede støtteordninger og vejledning 

• Grundstøtte i henhold til EU landbrugspolitik bør ikke være muligt. 

• Ingen dræning, gødning, pesticider og naturplaner på ejendomsniveau

Kultur mosaik landskabet: Målrettede og ‘outcome’ orienterede støtteordninger, 
støtte til etablering af småbiotoper og vejledning til lodsejere. 
Ejendomsskattefritagelse kunne være et alternativ til støtteordninger

• Grundstøtte kun til arealer i omdrift. Ingen brug af pesticider og reduceret gødningstilførsel. 

• Alle ejendomme skal have en naturplan – med forpligtende mål

• Bedre mulighed for kollektive støtteordninger

Særlige og mere restriktive landzonebestemmelser der også omfatter landbrugets 
bygningsmasse: 

• Forsøgsprojekter omkring bæredygtige landsbyer

• Midler til landsbyrenoveringer 
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Afsluttende bemærkninger
• Nationalparker og naturparker bør ses som læringsrum, der kan inspirerer 

forvaltningen af  andre dele af vores landskaber

• Kræver løbende monitering og evaluering og at vi har viden om udgangspunktet

• Kræver andre evalueringer end dem der pt laves i nationalparkerne, hvor fokus 
primært er på output dvs. hvilke projekter der er igangsat, hvordan pengene er brugt 
mv

• Finansiering – det bliver dyrere, pengene kan hentes fra mange kilder men 
der er kamp om midlerne 

• Der vil ske tab af kulturhistoriske værdier, når der etableres områder med 
mere selvforvaltende natur

• Nationalparkerne skal ikke kun være tvang – de skal også skabe nye 
økonomiske muligheder i de mest kulturprægede dele:  

• Forskellige forvaltningstilgange 

• Indkomster fra naturnært landbrug og skovdrift med mulighed for 
produktmærkninger mv.

03/06/2020 15


