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 Til høringsparterne 

Arealdrift, friluftsliv og 

partnerskaber 

J.nr. NST-909-00037 

Ref. evats 

Den 21. august 2014 

Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land  
 
Naturstyrelsen sender hermed forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land i 
høring frem til og med onsdag den 31. december 2014. Høringssvar skal sendes 
til Naturstyrelsen på nst@nst.dk eller Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 
København Ø. 
 
Forslaget til Nationalpark Skjoldeungernes Land indeholder: 

 Udkast til bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land, som 
indeholder formål og målsætninger for nationalparkens udvikling, 
bestemmelser for kommune- og lokalplanlægning samt administrative 
bestemmelser og et kort over nationalparkens afgræsning 

 En miljørapport, udarbejdet på baggrund af en miljøvurdering af udkast til 
bekendtgørelsen  

 Et informationshæfte, der rummer en samlet præsentation af forslaget, 
herunder forslag til sammensætning af nationalparkbestyrelsen og en 
beskrivelse af nationalparkens økonomiske rammer 

 
Alt høringsmaterialet kan findes på: 

 www.hoeringsportalen.dk  

 www.danmarksnationalparker.dk/skjoldungernesland  
 
Klager over miljørapporten for så vidt angår retlige spørgsmål kan indbringes for 
Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller på 
nmkn@nmkn.dk indenfor 4 uger fra offentliggørelsen. Klageberettigede er 
enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og 
organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller 
varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen jf. 
planlovens §§58 og 59. Natur- og Miljøklagenævnet vil efter modtagelse af klagen 
opkræve et gebyr for behandling af klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren 
får helt eller delvist medhold. Yderligere vejledning om klageregler og 
gebyrordning kan findes på www.nmkn.dk 
 
På www.danmarksnationalparker.dk er det muligt at læse mere om baggrunden 
for forslaget og se nærmere på afgrænsningen af Nationalpark Skjoldungernes 
Land samt orientere sig om de eksisterende nationalparker i Danmark.  
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Dennis Mejer demej@nst.dk, tlf. 72542219. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Naturstyrelsen 
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