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Den 18. oktober 2021   

 

Borgmester Carsten Rasmussen 

Kommunaldirektør Inger Marie Vynne 

Sendt til Lotte Jensen, loje@lejre.dk 

   

   

 

Kære Carsten Rasmussen og Inger Marie Vynne 

 

Tak for jeres henvendelse af d. 12. oktober 2021 vedrørende naturnationalparker. 

 

De kommende naturnationalparker skal styrke områdernes natur og biodiversitet ved 

at skabe store sammenhængende naturområder, hvor naturen i højere grad end i dag 

kan udvikle sig på egne præmisser, hvor der laves naturgenopretning og hvor store 

græssere udsættes med henblik på deres funktion i et mere naturligt økosystem. Na-

turnationalparkerne vil derfor også betyde mere spændende naturoplevelser, og jeg er 

opmærksom på vigtigheden af formidling omkring græssere, og hvordan man bedst 

færdes i områderne. 

 

Miljøministeriet har stort fokus på friluftsliv i forbindelse med de kommende naturna-

tionalparker, udsætning af store græssere og hegning. På de steder, hvor der allerede 

er udsat græssere, gøres der løbende gode erfaringer med, hvordan der skabes gode 

rammer for friluftslivet på de samme arealer. Der afsættes fem millioner kroner til fri-

luftsliv og faciliteter som fx udkigstårne, nye stier og shelters i hver naturnationalpark 

ligesom Miljøministeriet sammen med Danmarks Naturfredningsforening og Frilufts-

rådet sammen har formuleret en række principper for, hvordan der sikres gode ram-

mer for et fortsat friluftsliv i naturnationalparkerne i respekt for naturen og biodiversi-

teten. Principperne kan tilgås her. Derudover oprettes der til hver naturnationalpark 

lokale projektgrupper, hvor en bred vifte af interessenter kan bidrage til at finde gode 

løsninger for området. Både for Fussingø naturnationalpark og Gribskov naturnatio-

nalpark har de lokale stemmer fx haft indflydelse på, hvilke dyr der udsættes og ind-

gange. 

 
På baggrund af knap 200 forslag har Miljøministeriet udarbejdet en bruttoliste over 

mulige områder til placering af kommende op til ti naturnationalparker. På bruttoli-

sten indgår Bidstrup skovene i Lejre kommune. Der afholdes lokale offentlige arrange-

menter i områderne efter efterårsferien, hvor der bliver plads til lokal debat og lokale 

input. Den endelige politiske beslutning om udvælgelse af op til ti naturnationalparker 

forventes truffet i december 2021. Jeres tilbagemelding vil indgå i det videre arbejde 

frem mod den endelige udvælgelse. 

 

Naturstyrelsen vil desuden udarbejde projektbeskrivelser og forvaltningsplaner for 

kommende naturnationalparker. I den forbindelse vil der blive lejlighed til at komme 

med input og kommentarer til, hvordan forvaltningen i områderne skal se ud. Blandt 

andet bliver der nedsat lokale projektgrupper med relevante interessenter, som bliver 

inddraget løbende igennem hele forløbet. Projektbeskrivelser og forvaltningsplaner 

kommer desuden i offentlig høring. 

 

Jeg tror på, at der er plads til både natur og mennesker - og her er den lokale og kon-

krete dialog om spørgsmål, bekymringer og ikke mindst løsninger helt afgørende. Du 

er også altid velkommen til at tage fat i mig efter behov. Jeg er kun interesseret i, at vi 
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debatterer på det bedst mulige grundlag, og der er desværre en række myter og misfor-

ståelser i debatten. 

 

Jeg sætter pris på din og kommunens konstruktive tilgang i forhold til en mulig natur-

nationalpark i kommunen. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Lea Wermelin 

 


