Nye bygninger og anlæg
Hvis din ejendom er med i en nationalpark, ændrer det
ikke ved dine muligheder for at opføre driftsbygninger
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 eksisterende kommuneplaner.
Nationalparker gør en forskel
Nationalparker skal gøre en forskel, ellers var der ingen
grund til at oprette dem. Men det skal bygge på frivillighed og lokal indflydelse, og det skal ske som resultat af
en langsigtet planlægning og udvikling over en længere
årrække.
Samarbejdet mellem de forskellige aktører – nationalparkbestyrelsen, myndigheder, lodsejere, organisationer
og naturgæster – er helt afgørende for, hvordan nationalparken udvikler sig, og om det bliver en succes.
Nationalparkerne kommer på finansloven, og nationalparkbestyrelserne har mulighed for at skaffe midler til drift
og udvikling via tilskudsordninger, lokal medfinansiering,
partnerskaber og sponsorater.
På den måde vil der ske en målretning af økonomiske
midler og komme en række nye initiativer inden for
nationalparken. Som lodsejer har du – i forbindelse med
udarbejdelsen af nationalparkplanen – mulighed for at
komme med ideer til, hvad der kan gøres på dine arealer,
og dermed kan du også få andel i de nye muligheder.
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Yderligere oplysninger
Du kan finde yderligere oplysninger på nationalparkhjemmesiden: www.danmarksnationalparker.dk

Nationalparker
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I denne folder kan du læse mere om, hvad det betyder for
dig – som lodsejer – at blive en del af en nationalpark.
Formålet med at oprette nationalparker i Danmark er at
skabe natur og landskab, der er mere sammenhængende.
Sammenhæng i natur- og landskab er vigtigt for at give
planter og dyr bedre betingelser for at sprede sig, og det
styrker mulighederne for naturoplevelser og friluftsliv.
Udviklingen og oprettelsen af danske nationalparker skal
bygge på frivillighed og lokal indflydelse. Det står i nationalparkloven.
Hvad står der i nationalparkloven?
Det er nationalparkloven, der fastlægger rammerne for
oprettelse, drift og udvikling af hver enkelt nationalpark.

Landbrugsdriften kan fortsætte som hidtil
Nationalparkloven giver ikke staten mulighed for at indføre
nye regler eller restriktioner på landbrugsdriften, når en
nationalpark oprettes. Det betyder, at du kan fortsætte med
den drift, du har på dine arealer, med mindre det er i strid
med anden lovgivning.
Du må derfor stadig:
• Udbringe gylle eller anden gødning på dine marker
• Sprøjte dine marker
• Plante skov, læhegn og juletræer
• Gå på jagt og fiske
• Lave naturplaner og naturgenopretning
Der gælder altså de samme regler inden for en nationalpark,
som der gør uden for en nationalpark. Det betyder, at du
også fortsat kan søge om udvidelse af dit husdyrbrug. I den
situation vil din ansøgning blive behandlet efter de gældende regler, uanset om din ejendom ligger i en nationalpark eller ej.

Kun frivillige aftaler
Nationalparkerne vil blive ledet af en nationalparkbestyrelse, der skal udarbejde en plan for nationalparkens
udvikling.
Der fremgår også af nationalparkloven, at bestyrelserne
ikke har nogen myndighedsopgaver, og derfor skal
arbejdet udelukkende bygge på frivillige aftaler. Nationalparkbestyrelserne kan altså ikke ekspropriere eller indføre
reguleringer, som du – som lodsejer – ikke er enig i.
Bestyrelserne kan indgå frivillige aftaler med dig som
lodsejer. Det kan for eksempel være aftaler om:
• Naturvenlig landbrugsdrift
• Pleje af naturområder og naturgenopretning
• Etablering af stier
Men der er udelukkende tale om frivillige aftaler, og det
forudsætter, at du og nationalparkbestyrelsen kan blive
enige om aftalens indhold og også om økonomien.

