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Aftale om nationalparker 
 
 
I overensstemmelse med loven om nationalparker i Danmark er forligspartierne (Venstre, Det 
Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og SF) enige 
om at påbegynde etablering af et netværk af nationalparker. 
 
Da nationalparker er nyt i Danmark, er proceduren og organiseringen heraf ikke afprøvet i praksis. 
Derfor er det vigtigt at igangsætte processen for etablering af nationalparker på en måde, der 
sikrer en løbende adgang til at anvende de erfaringer, der indhøstes undervejs. 
 
Forligspartierne bag nationalparkloven er på den baggrund enige om straks at igangsætte 
proceduren for oprettelse af en nationalpark i Thy. Igangsættelsen vil ske i henhold til 
nationalparkloven ved, at ministeren indhenter samtykke fra den berørte kommune. 

 
Forligspartierme anerkender, at Skjern Å, Mols Bjerge, Kongernes Nordsjælland og Vadehavet 
inkl. marsken, er områder, der på grund af deres natur- og landskabsmæssige kvaliteter, alle er 
særligt oplagte kandidater som nationalparker. Inden forligspartierne træffer endelig beslutning om 
igangsættelse af konkrete områder, er der behov for afklaring af visse spørgsmål hos de berørte 
kommuner vedr. afgrænsning, lokal opbakning, igangværende aktiviteter og synliggørelse af 
nationalparken. 

 
Forligspartierme igangsætter oprettelsesproceduren for de næste nationalparker i løbet af 2007 (i 
overensstemmelse med betænkningen over lovforslaget om nationalparker). Forligspartierne 
konstaterer i den forbindelse, at arbejdet med Skjern Å og Mols Bjerge er så langt, at det må 
forventes, at forligspartierne kan tage stilling til udpegning af disse to områder i december 2007. 
Inden der kan træffes beslutning om at igangsætte procedure for Kongernes Nordsjælland og 
Vadehavet er det forligspartiernes opfattelse, at der er behov for nye forslag til områdernes 
nærmere afgrænsning. I forhold til Vadehavet inkl. marsken er der desuden behov for en fornyet 
lokal debat med henblik på at skabe den nødvendige lokale opbakning.  
 
Forligspartierne vil gøre status over fremdriften for mulige nationalparker på halvårlige statusmøder 
(juni og december), hvor forligskredsen på baggrund af kommunernes redegørelser tager stilling til 
evt. igangsættelse af yderligere områder.  
 
I øvrigt anbefaler forligspartierne, at der for Kongernes Nordsjælland indenfor de næste par år 
etableres en række af de friluftsfaciliteter og formidlingstiltag, som der er peget på i pilotprojektets 
rapport, og noterer, at der i Vadehavet inkl. marsken under den særlige vand- og naturindsats er 
igangsat 11 projekter til en samlet værdi af 32 mio. kr. vedr. åer med udløb i Vadehavet med 
henblik på kvælstofreduktion, vandløbsrestaurering, sikring af truede arter mv. 
 
Forligsparterne mener, at Lille Vildmose repræsenterer enestående naturværdier, hvor især 
højmosen har international betydning, men at forslaget til område er relativt lille. Samtidig noteres 
det, at Miljøministeriet i samarbejde med Aage V. Jensens Fonde forventes at gennemføre et 
projekt til i alt 18 mio. kr., som har til formål at sikre og genoprette højmosen. 
 
Endelig er forligsparterne enige om, at det store arbejde og det folkelige engagement, der ligger 
bag pilot- og undersøgelsesprojekterne, bør udnyttes bedst muligt. Forligspartierne opfordrer 
således til, at der arbejdes videre med naturgenopretningsprojekter og formidling i de pågældende 
områder. 
 


