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Den 1. juli 2021 

 

 

 

 

 

Kære borgmestre 

 

 

Tak til dem af jer, der havde mulighed for at deltage i konferencen om naturnatio-

nalparker d. 8. juni, hvor formål og perspektiver, men også bekymringer og 

spørgsmål ved naturnationalparker blev belyst for at give en bedre fælles forståelse 

for konceptet i den videre proces med udvælgelse af de kommende naturnational-

parker. 

 

I forlængelse af konferencen vedlægger jeg et notat om den videre proces for ind-

dragelse i forbindelse med udvælgelse af op til ti kommende naturnationalparker 

på statslige arealer samt om mulighederne for så vidt angår naturnationalparker 

på ikke-statslige arealer. Det vil blandt andet være muligt at melde forslag ind til 

placering af kommende naturnationalparker frem til 2. august. 

 

Det er intentionen, at naturnationalparkerne skal placeres spredt i hele landet, så 

flest mulige naturtyper repræsenteres, og udvælgelsen er derfor relevant for en 

lang række kommuner. Naturnationalparkerne skal styrke områdernes natur og 

biodiversitet ved at give mulighed for etablering af større sammenhængende na-

turområder, hvor naturen i højere grad end i dag kan udvikle sig på egne præmis-

ser, og hvor der kan udsættes store planteædere med henblik på, at de kan udføre 

en vigtig økosystemfunktion. Naturnationalparkerne skal samtidig give mere 

spændende naturoplevelser, og mulighed for et aktivt friluftsliv, hvorfor der er af-

sat finansiering til nye faciliteter i hver naturnationalpark som fx nye stier eller ud-

kigstårne.  

 

Jeg håber, at procesbeskrivelsen er brugbart for jeres videre arbejde, og jeg håber, 

at I vil være med til at realisere ønsket om at fremme biodiversiteten og mere vild 

natur i Danmark gennem etablering af naturnationalparker på tværs af landet.  

 

Jeg ser frem til det videre samarbejde. 

 

Med venlig hilsen 

 
Lea 

 

./. 


