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Til Miljøminister Lea Wermelin, 
 

 

 

 

 

 

 

Tak for dit brev med opfordring til at kommunen peger på potentielle nye naturnationalparker i statseje-
de områder. Vi er glade for at der er fokus på at sikre biodiversiteten i vores fælles naturområder. 

 

I Rebild kommune findes som bekendt store statsejede arealer i Rold skov. Rold skov er et kæmpe aktiv I 
Rebild kommune, både den statsejede del, men også de store privatejede områder. Skoven er et vigtigt 
levested for dyr og planter, men også en betydelig kilde til bæredygtig og klimavenlig træproduktion og 
friluftsoplevelser for borgere og turister. 

 

Rold skov er hjemsted for en række sjældne planter og dyr, f.eks. orkideen Fruesko og Sortspætte. 

 

I Rold skov produceres certificeret træ som forarbejdes til bl.a. bæredygtige byggematerialer på de to 
lokale savværker. 

 

Samtidig er Rold skov og Rebild bakker et af landets mest besøgte naturområder, hvor både organiseret 
og uorganiseret friluftsliv udgør et kæmpe aktiv for borgere og turister. I 2020 blev der registreret over 
40.000 brugere af mountainbikesporet, ligesom der årligt afholdes en række store og små frilufts- og 
sportsevents. Tusindvis af borgere og turister går ture i Rebild bakker – Danmarks første og ældste na-
tionalpark. 

 

Derfor ligger det Rebild kommune på sinde at den fremtidige forvaltning af Rold skov bliver flersidig og 
med respekt for de forskellige hensyn. Rebild kommune er bekymret for om naturnationalpark-udpegnin-
gen er det rigtige redskab til at opnå dette.  

 

Det lokale Grønne Råd og kommunen undersøger i øjeblikket mulighederne for et helhedsprojekt, som 
både omfatter skov og sammenhængende naturområder langs Lindenborg å og i Rold skov. I projektop-
lægget indgår både private og statslige arealer. Det er tænkt som et projekt der både skal favne biodi-
versitet, friluftsliv og lokale erhvervsinteresser. 

 

Byrådet i Rebild vil derfor ikke pege på Rold skov som naturnationalpark, men deltager gerne i drøftelse 
af muligheder for et helhedsprojekt i Rold Skov og Lindenborg ådal, til glæde for både natur og kommu-
nens borgere.  
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Med venlig hilsen 

 

 

Leon Sebbelin, 

Borgmester 


