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Nationalparker i verden
Områder med enestående natur og landskab

Først og størst
• Nationalparker i ca. 100 lande.
• Ældste: Yellowstone Nationalpark (1872). 

6000 km2, Wyoming.
• Største: Grønlands Nationalpark (1974) 

972.000 km2

Europa
• Sverige 28 fra 1909. 
• Norge: 31 fra 1962.
• England: 12 fra 1957. 
• Tyskland: 13. 
• Finland: 37.



Nationalparker i Danmark
Lidt historie:
• 2001: Wilhelmudvalget
• 2003 – 2005: 7 pilotområder og 3 

undersøgelsesprojekter
• 2006: Den Nationale Følgegruppe 

afleverer anbefalinger
• 2007: Lov om nationalparker vedtages

Langsigtet indsats over fx 20 – 30 år:
• Styrke og udvikle natur
• Bevare landskaber og kulturhistoriske 

værdier
• Give lokale og besøgende bedre mulighed 

for at opleve og få viden om disse værdier.
• Styrke bæredygtig udvikling og lokal 

erhvervsudvikling.

Thy (2007), Mols (2009); Vadehav (2010); NP Skjold (2015); Kongernes (2017)



Den danske konstruktion

Særligt for Danmark:

• Ikke særlig beskyttelse eller lovgivning, 
som i mange andre lande.

• Frivillige aftaler og lokal opbakning.

En dansk nationalpark består af:

• Et område.

• Et fond: drift og udvikling.

• Bestyrelse, råd og sekretariat.

• Netværk: udvikling i tæt samspil med 
lokale borgere, stat, kommuner og 
foreninger mv. 



Nationalparkernes formål
• 1) skabe og sikre større sammenhængende naturområder og 

landskaber af national og international betydning,
• 2) bevare og styrke naturens kvalitet og mangfoldighed,
• 3) sikre kontinuitet og muligheder for fri dynamik i naturen,
• 4) bevare og styrke de landskabelige og geologiske værdier,
• 5) bevare og synliggøre de kulturhistoriske værdier og 

mangfoldigheden i kulturlandskabet,
• 6) understøtte forskning og undervisning i områdernes værdier,
• 7) fremme befolkningens muligheder for at bruge og opleve 

naturen og landskabet,
• 8) styrke formidlingen af viden om områdernes værdier og 

udvikling,
• 9) understøtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder 

erhvervslivet, med respekt for beskyttelsesinteresserne og
• 10) styrke bevidstheden om områdernes værdier gennem 

inddragelse af befolkningen i nationalparkers etablering og 
udvikling.



Nationalparkernes formål - natur
• 1) skabe og sikre større sammenhængende naturområder og 

landskaber af national og international betydning,
• 2) bevare og styrke naturens kvalitet og mangfoldighed,
• 3) sikre kontinuitet og muligheder for fri dynamik i naturen,
• 4) bevare og styrke de landskabelige og geologiske værdier,
• 5) bevare og synliggøre de kulturhistoriske værdier og 

mangfoldigheden i kulturlandskabet,
• 6) understøtte forskning og undervisning i områdernes værdier,
• 7) fremme befolkningens muligheder for at bruge og opleve 

naturen og landskabet,
• 8) styrke formidlingen af viden om områdernes værdier og 

udvikling,
• 9) understøtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder 

erhvervslivet, med respekt for beskyttelsesinteresserne og
• 10) styrke bevidstheden om områdernes værdier gennem 

inddragelse af befolkningen i nationalparkers etablering og 
udvikling.



Nationalparkernes formål - friluftsliv
• 1) skabe og sikre større sammenhængende naturområder og 

landskaber af national og international betydning,
• 2) bevare og styrke naturens kvalitet og mangfoldighed,
• 3) sikre kontinuitet og muligheder for fri dynamik i naturen,
• 4) bevare og styrke de landskabelige og geologiske værdier,
• 5) bevare og synliggøre de kulturhistoriske værdier og 

mangfoldigheden i kulturlandskabet,
• 6) understøtte forskning og undervisning i områdernes værdier,
• 7) fremme befolkningens muligheder for at bruge og opleve 

naturen og landskabet,
• 8) styrke formidlingen af viden om områdernes værdier og 

udvikling,
• 9) understøtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder 

erhvervslivet, med respekt for beskyttelsesinteresserne og
• 10) styrke bevidstheden om områdernes værdier gennem 

inddragelse af befolkningen i nationalparkers etablering og 
udvikling.



Nationalpark 
Skjoldungernes Land

• Samlet areal: 170 km2

– 1/3 fjord

• Landareal:
– 28 % skov

– 17 % § 3-områder

– 38 % dyrkede marker

– Primært ejet af private

– 3 kommuner

• Nationalpark på fire ben:
- Natur: 50 % Natura 2000-område

- Landskab: 60 % af landareal fredet

- Rig kulturhistorie: Danmarks vugge

- Aktivt friluftsliv: 2 mio. mennesker bor tæt ved



Nationalparkplan

6-årig plan for fem temaer:
1) Natur og landskab

2) Friluftsliv

3) Kulturhistorie og kultur

4) Formidling, undervisning og forskning

5) Lokalsamfund, erhverv og turisme



Bognæs



Natur og Landskab

Indsatser:
- Mere viden om naturværdierne

- Bevare og fremme naturværdierne i skov

- Fremme naturpleje af lysåben natur

- Bedre naturforholdene i Roskilde fjord

- Særlig indsats for sårbare og truede arter

- Bedre, større og sammenhængende 
naturområder

- Synliggøre særlige landskabelige og 
geologiske værdier



Særløse overdrev



Kulturhistorie og kultur

Indsatser:
- Mere viden om kulturhistorien

- Pleje, renovere og rekonstruere fysisk 
kulturarv

- Kunst og kultur

- Lokal viden og traditioner



Skibssætningen i Gl. Lejre



Friluftsliv

Indsatsområder:

• Alle ud i det fri

• Bæredygtigt friluftsliv

• Stier, ruter og faciliteter



Friluftsliv

Aktivt grønt friluftsliv

• Hvem: 20 til 70-årige.

• Hvad: Vandre, løbe, cykle, 
mountainbike.

• Hvor: Skove, fjord, søer, stier.

Aktivt blåt friluftsliv
• Hvad: Vandre langs fjord, bade, 

kajak, jagt, robåd, sejlbåd, surfing.
• Hvornår:  Årstidsvariationer:



Dødislandskab v. Ledreborg



Formidling, undervisning og forskning

Indsatsområder:

• Porte og vinduer til nationalparken

• Formidling via medier

• Fællesskab om formidling

• Styrket naturvejledning

• Synliggørelse i landskabet

• Nationalparken som klasseværelse

• Forskning



Bidstrup skovene – efterår
Valdemarvejen?



Lokalsamfund, erhverv og turisme

Bæredygtig turisme

• Turismestrategi og identitet

• Synlighed for turister

• Pakker og produkter

• Projekt ”Fjordland”



Kattinge



Hvad vil vi – hvad tror vi på?

Inddragelse, fællesskab, identitet og 
stolthed. 

Moderne naturbevarelse gennem 
skabelse af community

Langt mere end biodiversitet og 
rødlistearter!

Fra Nationalparklov til FN´s 
bæredygtighedsmål!



Roskilde Domkirke i vinterlys



Perspektiver:
Fra Nationalpark til eksperimentarium for FN´s 

bæredygtighedsmål !

Synlighed, debat, refleksion og  
perspektiver på et fremtidigt samspil 
mellem mennesker og natur.

Formidlings- og besøgssteder

• 21 Kultur og historie

• 4 Natur

Over 1000 foreninger i de tre kommuner 


