Miljøstyrelsen
Center for Rig Natur, Arter og Naturbeskyttelse
Tolderlundsvej 5
5000 Odense C
Sendt via mail: mst@mst.dk

Ansøgning om tilladelse til at etablere Naturnationalpark Fussingø og
Naturnationalpark Gribskov
Baggrund
Den 3. juni 2021 vedtog Folketinget ændring af en række love. Ændringerne skal give adgang til at etablere naturnationalparker på statens arealer.
Med ændringen af bl.a. naturbeskyttelsesloven er der indsat et nyt kapitel
8a (§§ 61a-61e). Det fremgår af naturbeskyttelseslovens § 61a, stk. 1, at en
naturnationalpark efter tilladelse fra miljøministeren kan etableres på et
større statsejet område. Tilladelse meddeles på baggrund af en ansøgning
efter § 61c.
Lovændringerne trådte i kraft 1. juli 2021. Det fremgår af overgangsbestemmelserne, at reglerne i naturbeskyttelseslovens §§ 61d og 61e ikke finder anvendelse for ansøgning om tilladelse efter § 61a til etablering af naturnationalparker ved Fussingø og i Gribskov. For naturnationalparkerne i
Fussingø og Gribskov gælder derfor alene §§ 61a-61c i kapitel 8a i naturbeskyttelsesloven.
Miljøministerens kompetence er i juli 2021 delegeret til Miljøstyrelsen.
Ansøgning
Naturstyrelsen ansøger, jf. naturbeskyttelseslovens § 61c, om tilladelse til at
etablere Naturnationalpark Fussingø og Naturnationalpark Gribskov, jf. naturbeskyttelseslovens § 61a.
Ansøgningen er udarbejdet efter inddragelse af offentligheden og berørte
myndigheder og indeholder en projektbeskrivelse for hver naturnationalparks etablering og overordnede retningslinjer for forvaltning, jf. naturbeskyttelseslovens § 61a, stk. 1-2, § 61c1.
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Som det fremgår af de vedlagte projektbeskrivelser, skal de to naturnationalparker forvaltes med natur og biodiversitet som hovedhensyn, med henblik på at naturen i områderne så vidt muligt kan udvikle sig på egne præmisser. Naturnationalparken skal friholdes for skov- og landbrugsproduktion bortset fra særlige forvaltningstiltag af hensyn til naturen og biodiversiteten. Forvaltningen af de to naturnationalparker skal medvirke til gennemførelse af Natura 2000-planernes mål for naturtilstanden, hvor der er fastsat
sådanne målsætninger, jf. naturbeskyttelseslovens § 61a, stk. 2 og 3. Der
henvises i den forbindelse til de væsentlighedsvurderinger, som tidligere er
fremsendt til Miljøstyrelsens Center for Rig Natur, Landskab & Skov som
en del af ansøgningerne om miljøscreening af hydrologiprojekter inden for
naturnationalparkernes afgrænsninger.
Ansøgningen omfatter ligeledes forhold efter skovloven og naturbeskyttelsesloven, som tilladelsen efter naturbeskyttelseslovens § 61a, jf. forarbejderne til Lovforslag 229.
Ansøgningen omfatter derfor også tilladelse til, at de to naturnationalparker
eller områder heri helt eller delvist indhegnes med henblik på helårsgræsning, jf. naturbeskyttelseslovens § 22, stk. 3, og § 23, stk. 2, jf. § 61a, stk. 3.
De ansøgte hegnslinjer er udformet således, at offentlighedens adgang til og
fra naturnationalparkerne ikke forhindres eller vanskeliggøres unødigt, og
således at vildtets frie bevægelighed opretholdes i videst muligt omfang.
Der henvises til vedlagte projektbeskrivelser, hvoraf hegnslinjerne fremgår.
Ansøgningen omfatter ligeledes tilladelse til udsætning af store planteædende pattedyr (i lovforslaget beskrevet som: store græssende planteædere), jf. projektbeskrivelserne, således at udsætning af store planteædende pattedyr ikke kræver dispensation fra forbuddet mod dyrehold i
skovlovens § 8, stk. 1, nr. 4, når tilladelsen i henhold til naturbeskyttelseslovens § 61a er meddelt.
Tilsvarende søges der om tilladelse til at friholde arealerne for skov- og
landbrugsproduktion, således at kravene i skovlovens § 8, stk. 1, nr. 1-3,
ikke finder anvendelse, når tilladelsen i henhold til naturbeskyttelseslovens
§ 61a er meddelt. Ansøgningen omfatter ligeledes tilladelse til opsætning af
hegn og andre anlæg eller terrænændringer, som er nødvendige for at styrke
områdets natur og biodiversitet, herunder naturgenopretningstiltag, således
at disse forhold ikke kræver dispensation fra skovlovens § 11, når tilladelsen i henhold til naturbeskyttelseslovens § 61a er meddelt.
På det foreliggende grundlag er det Naturstyrelsens vurdering, at udsætning
af store planteædende pattedyr kan være omfattet af skovlovens §§ 26-28
om bevaringsværdige egekrat, ydre skovbryn af løvtræer og buske på fredskovspligtige arealer, samt søer, moser, heder, strandenge eller strandsumpe, ferske enge og biologiske overdrev, der hører til fredskov, og som
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ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Ansøgningen omfatter derfor også en generel dispensation til tilstandsændringer inden for naturnationalparkerne, således at tilstandsændringer af bevaringsværdige egekrat,
ydre skovbryn af løvtræer og buske på fredskovspligtige arealer, samt søer,
moser, heder, strandenge eller strandsumpe, ferske enge og biologiske overdrev, der hører til fredskov, og som ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, ikke kræver dispensation efter skovloven, når tilladelsen i henhold
til naturbeskyttelseslovens § 61a er meddelt.
Inddragelse af offentligheden, lodsejere og myndigheder
Ansøgningen om etablering af naturnationalparkerne er udarbejdet på baggrund af inddragelse af offentligheden og berørte myndigheder, jf. naturbeskyttelseslovens § 61c, stk. 1. Naturstyrelsens notat om inddragelse af offentligheden, lodsejere og myndigheder ifm de første to naturnationalparker
er vedlagt. Notatet er tidligere sendt til Miljøstyrelsen til orientering.
Projektbeskrivelser, overordnede retningslinjer for forvaltning og kortbilag
Til Miljøstyrelsens videre behandling af ansøgningen om at etablere de to
første naturnationalparker, jf. naturbeskyttelseslovens § 61a, vedlægges opdaterede projektbeskrivelser, overordnede retningslinjer for forvaltning og
kortbilag. Materialet er tilrettet efter den offentlige høring i perioden 28.
april til 23. juni 2021. Høringsnotaterne om ændringer til projektbeskrivelserne for Naturnationalpark Fussingø og Naturnationalpark Gribskov er politisk godkendt af miljøministeren og aftalekredsen i august 2021.
Det bemærkes i den forbindelse, at det fremgår af overgangsbestemmelserne til lovændringerne, at ansøgningen om de to første naturnationalparker er undtaget fra bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens §§ 61d og 61e
om de indholdsmæssige krav til projektbeskrivelser og forvaltningsplaner.
Som tidligere oplyst har Naturstyrelsen imidlertid udarbejdet projektbeskrivelser og overordnede retningslinjer for forvaltningen i naturnationalparkerne, der er vedlagt denne ansøgning.
Miljøscreening af hydrologiprojekter
Naturstyrelsens ansøgninger om miljøscreening af hydrologiprojekter (genopretning af naturlig hydrologi) er suppleret med materiale fredag den 25.
juni 2021 til Miljøstyrelsens Center for Rig Natur, Landskab & Skov. Naturstyrelsen afventer Miljøstyrelsens afgørelser herom ultimo september
2021, jf. miljøvurderingslovens § 22.
Anden lovgivning
Vedlagte projektbeskrivelser for naturnationalparkerne i henholdsvis Fussingø og Gribskov indeholder tiltag, som ud over tilladelsen efter naturbeskyttelseslovens § 61a, skal myndighedsbehandles af Miljøstyrelsen.
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De faktuelle oplysninger til brug for myndighedsbehandlingen er de samme
som oplysningerne til brug for ansøgningen om tilladelse i henhold til naturbeskyttelseslovens § 61a (projektbeskrivelser, overordnede retningslinjer
for forvaltning af naturnationalparkerne, oplysningerne til brug for miljøscreening af hydrologiprojekterne samt væsentlighedsvurderinger).
På den baggrund anmeldes der samtidig myndighedsbehandling til naturlig
hydrologi (hydrologiprojekter) inden for naturnationalparkernes afgrænsning. Der henvises til skovlovens bestemmelser om: Anmeldelse af ændringer i afvandingsforhold, jf. skovlovens § 17, jf. bilag 1, punkt 6. Der henvises også til materialet indsendt ifm miljøscreening af hydrologiprojekter.
Der ansøges ligeledes om, at tilladelse til udsætning af store græssende
planteædere, jf. naturbeskyttelseslovens 61a, omfatter tilladelse i henhold til
§ 14 i ”bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber”
til at udsætte kronvildt i de to naturnationalparker, jf. projektbeskrivelserne
samt om tilladelse til i medfør af naturbeskyttelseslovens § 31 at udsætte
elge i Naturnationalpark Gribskov.
Det videre forløb
Afslutningsvis skal Naturstyrelsen beklage den komprimerede tidsplan.
Som tidligere oplyst mundtligt over for Miljøstyrelsen, er det af afgørende
betydning for den samlede tidsplan for etablering og åbning af de to naturnationalparker 1. april 2021, at miljøscreening og tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 61a behandles hurtigt, idet navnlig arbejdet med rydning
og etablering af hegnslinjerne omkring naturnationalparkerne skal påbegyndes senest 1. oktober 2021.
Til Miljøstyrelsens orientering kan det ligeledes oplyses, at Naturstyrelsen
fredag den 20. august 2021 sendte materiale til Vejdirektoratet til brug for
trafiksikkerhedsrevisioner i de to naturnationalparker – med forbehold for
den endelige politiske godkendelse, som nu foreligger.
Transportministeriet forventer at udstede en bekendtgørelse om trafiksikkerhedsrevisioner, der træder i kraft 1. september 2021. Af denne bekendtgørelse vil det fremgå, at trafiksikkerhedsrevision skal være gennemført, før
tilladelsen til etablering af de to naturnationalparker i henhold til naturbeskyttelseslovens § 61a er meddelt. Vejdirektoratet er bekendt med den samlede tidsplan og forventer at kunne gennemføre trafiksikkerhedsrevision af
de to naturnationalparker i løbet af september 2021.
Naturstyrelsen vil holde Miljøstyrelsen løbende orienteret om arbejdet med
trafiksikkerhedsrevisionerne, herunder hvis der opstår spørgsmål med konsekvenser for den samlede tidsplan.
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Endelig vil Naturstyrelsen bede om – såfremt Miljøstyrelsen måtte være bekendt med andre love eller bekendtgørelser inden for Miljøstyrelsens myndighedsområde, som ikke er omfattet af denne ansøgning – at blive underrettet med det samme mhp sagsbehandling.
Det kan ift kommunernes myndighedskompetence oplyses, at det af Naturstyrelsens ansøgninger til de relevante kommuner fremgår, at ansøgning om
tilladelser/dispensationer efter lovgivningen inden for natur- miljø-, vej- og
planområdet søges hos miljømyndighederne sideløbende med Naturstyrelsens ansøgning om etablering af naturnationalparkerne i henhold til naturnationalparkloven og miljøvurderingsloven. Naturstyrelsen forudsættes at
have afgørelserne herom på plads, før evt. tilladelser/dispensationer fra
kommunerne kan udnyttes.
Hvis Miljøstyrelsen har spørgsmål til ovenstående eller ansøgningen om at
etablere Naturnationalpark Fussingø og Naturnationalpark Gribskov i øvrigt, er I meget velkomne til at kontakte undertegnede.
Venlig hilsen
Susanne Spangsberg
+45 93 59 69 30
suspa@nst.dk
Vedlagte bilag
 Projektbeskrivelser for Naturnationalpark Fussingø og Naturnationalpark Gribskov, overordnede retningslinjer for forvaltning og kortbilag
(godkendt august 2021)
 Notat om inddragelse af offentligheden, lodsejere og myndigheder
(fremsendt tidligere)
 Væsentlighedsvurderinger ifm Naturnationalpark Fussingø og Naturnationalpark Gribskov (tidligere fremsendt som bilag til ansøgninger
om hydrologiprojekter i mail af 25. juni 2021, se neden for)
 Øvrig materiale til brug for miljøscreening af hydrologiprojekter (tidligere fremsendt i mail af 25. juni 2021).
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