Forslag til Miljø- og Fødevareministeriets Natur- og biodiversitetspakke
Lov om nationalparker: Udvid loven med definition af proces for behandling af borgerdrevne forslag om
udvidelser
Danske nationalparker er eksponent for naturværdier og biodiversitet, også i international sammenhæng.
Danske nationalparker er institutioner, som drives for skattekroner, og som skal varetage naturens og
borgernes interesse; eksplicit også med en lovmæssig forpligtelse til at understøtte lokal udvikling, jf. Lov
om Nationalparker, §1. Ovennævnte lovs §1 er imidlertid meget diffus og meget lidt operationel, når det
kommer til borgerdrevne initiativer. Definition af rammerne herfor vil kunne fjerne mange
usikkerhedsmomenter for både nationalparkernes ledelse og borgergrupper samt lette og effektivisere
processerne. En sådan rammesætning vil givet kunne fremme den konstruktive dialog og problemløsning
parterne imellem.
Danske Nationalparker er ikke private virksomheder. Konstruktive borgerinitiativer bør derfor have en
lovmæssig og veldefineret ret til at blive hørt og behandlet inden for fornuftige tidsrammer, gerne i relation
til revision af nationalparkplanerne, så nationalparkerne gives de bedst mulige strategiske
arbejdsbetingelser.
FORSLAGET: Lov om nationalparker udvides med en definition af ansøgningsproces, herunder:
•
•

hvilke dokumentationskrav der stilles til borgerne for at kvalificere sig til ansøgningsproces
hvilke forpligtelser nationalparkernes ledelse har til at understøtte processen, herunder
svarfrister og dokumentationskrav til argumentation samt definition af rettigheder til at afvise
eller udskyde behandling af borgerdrevne ansøgninger

EKSEMPEL: Et borgerdrevet initiativ har siden 2017 søgt dialog med både Thisted Kommunalbestyrelse
Nationalpark Thys bestyrelse om konkrete tiltag til afklaring af en mulig, særdeles veldefineret udvidelse af
Nationalpark Thy. Ønsket er understøttet af samtlige otte borgerforeninger i Nordthy og rettidigt indgivet
som høringssvar til Thisted kommuneplan 2017-2029. Der er således lokal borgeropbakning til forslaget,
som indgår i såvel Masterplan Hannæs-Østerild (otte borgerforeninger) samt Masterplan Lildstrand med
Hawboernes Forening, Lildstrand som hovedinitiativtager og en af de otte borgerforeninger. Thisted
Kommune (borgmester og udvalgsformand) har skriftligt tilkendegivet støtte til sidstnævnte masterplan.
Den lokale udviklingsgruppe har på vegne af borgerforeningerne leveret konkret og kvalificeret materiale,
bl.a. udarbejdet dokumenteret forslag til foreslået udvidelse på matrikelniveau for samtlige 59 km2udvidelse, til både kommunalbestyrelse og nationalparkbestyrelse, men savner at blive mødt af en
tilsvarende konstruktiv og gennemsigtig proces med dokumenteret argumentation, konkrete tidsfrister
samt stillingtagen fra både kommunalbestyrelse og nationalparkbestyrelse på et oplyst økonomigrundlag.
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