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Kære Hanne Knude Palshof 

 

 

Tak for henvendelsen om veterinærfaglig indsigt i den videnskabelige arbejds-

gruppe og interessentarbejdsgruppen for naturnationalparker.  

 

Jeg kan oplyse, at den videnskabelige arbejdsgruppe er blevet udvidet med Profes-

sor Peter Sandøe fra Københavns Universitet, og at interessentarbejdsgruppen er 

blevet udvidet med DOSO repræsenteret ved Peter Mollerup. 

 

I øvrigt består den videnskabelige arbejdsgruppe af Professor Jens-Christian Sven-

ning, Seniorforsker Rasmus Ejrnæs, Professor Carsten Rahbek, Lektor Hans Hen-

rik Bruun, Seniorrådgiver Rita Merete Buttenschøn, Professor Henrik Vejre For-

mand for Det Dyreetiske Råd Bengt Holst, Lektor Stine Krøijer og Lektor Jacob 

Heilmann-Clausen.  

 

Arbejdsgruppen for interessenter består i øvrigt af én repræsentant fra Det Grønne 

Kontaktudvalg, Danmarks Naturfredningsforening, WWF Verdensnaturfonden, 

Friluftsrådet, Danmarks Idrætsforbund, Danske Gymnastik og Idrætsforeninger, 

Danmarks Jægerforbund, Spejderne, Dansk Ride Forbund, Danmarks Cykle 

Union, Dansk Ornitologisk Forening, Dyrenes Beskyttelse, Dansk Kyst- og Natur-

turisme, Landbrug & Fødevarer, Verdens Skove, De Unge Biodiversitetsambassa-

dører, Danmarks Nationalparker og Dansk Skovforening. 

 
Sideløbende med processen for etablering af naturnationalparkerne Fussingø, 
Gribskov, Tranum, Stråsø og Almindingen, vil der igangsættes en proces for de 
næste naturnationalparker. Her vil vi indbyde bredt til dialog om de spændende 
perspektiver i forhold til naturnationalparker på tværs af Danmark og invitere til 
input, forslag og idéer fra borgere, kommuner, eksperter og interessenter i forhold 
til placeringerne af de resterende naturnationalparker.  
 
For at skyde processen godt i gang afholdes en virtuel konference om de kom-
mende naturnationalparker d. 8. juni. Det er tanken, at konferencen skal belyse 
formål og perspektiver, men også bekymringer og spørgsmål ved naturnational-
parker for at give en bedre fælles forståelse for konceptet i den videre proces med 
udvælgelse af de kommende naturnationalparker. Deltagere i konferencen bliver 
bl.a. politikere, interesseorganisationer og almindeligt interesserede borgere. 

 
Jeg vil opfordre jer til at deltage på naturnationalparkkonferencen d. 8. juni. I kan 

læse mere herom på dette link. 
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Naturstyrelsen vil desuden udarbejde projektbeskrivelser og forvaltningsplaner for 

kommende naturnationalparker. I den forbindelse vil der på et senere tidspunkt 

blive lejlighed til at komme med input og kommentarer til, hvordan forvaltningen i 

områderne skal se ud. 

 
Endnu engang tak for jeres input. At der skal være god dyrevelfærd i de kommende 
naturnationalparker er ikke til diskussion. Det er hensigten, at der i naturnational-
parkerne kan udsættes store planteædere, der trives og som kan bidrage til at gen-
skabe vigtige økosystemfunktioner og dermed være med til at skabe en varieret na-
tur med forskellige levesteder for andre dyr samt planter og svampe. 
 

Med venlig hilsen 

 
 

Lea 

 

 


