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Randers og Gribskov får Danmarks
nye naturnationalparker
Ny aftale om to nye naturnationalparker for 105
millioner kroner skal give vild natur i Fussingø ved
Randers og Gribskov i Nordsjælland. Der er tale
om et nyt koncept.

tekst THOMAS KOKHOLM

Regeringen, Radikale Venstre,
SF, Enhedslisten og Alternativet vil med knap 105 millioner
kroner skabe mere vild natur til
gavn for biodiversiteten.
Store græssende dyr, urørte løvskove og masser af plads til, at
vilde dyr og planter kan trives.
Det er målet med Danmarks
første naturnationalparker, som
inden for få år skal etableres i
Fussingø vest for Randers og i

turområder. Der skal etableres
hegn til græssende dyr i parken,
som kan bidrage til at holde naturen lysåben. Samtidig skal der
skabes overgangszoner, der giver
gode betingelser for en række
sjældne dyr og planter. Parken
bliver på omkring 1.100 hektar.
Her findes 17 millioner kroner
Gribskov i Nordsjælland.
til projektet, inklusiv EU-midler.
Naturnationalparkerne er et
Med aftalen afsættes der
nyt koncept, der adskiller sig
også midler til særligt sårbare
fra de eksisterende nationalhabitatnaturtyper i Natura
parker ved at have mere fokus
2000-områder, i alt 35 millioner kroner.
på den vilde natur.
Aftalen rummer også midler til
– Vi står i en naturkrise, og dyr
genetablering af stenrev i Natuog planter mangler plads og levera 2000-områder. Stenrev udsteder. Vi har brug for mere sam- Sårbare naturtyper
Naturnationalpark ved Gribskov gør vigtige levesteder for mange
menhængende naturarealer,
dyr i de danske farvande, heri Nordsjælland skal rumme et
hvor naturen kan udvikle sig på
under fisk, og er derfor vigtige
stort afvekslende løvskovs-dosine egne præmisser. Derfor er
jeg virkelig glad for, at vi med af- mineret skovlandskab med små for havbundens biodiversitet. •
talen her tager hul på Danmarks og store lysåbne samt våde natkn@kl.dk

Rejsevejledning
er en ommer

to første naturnationalparker,
som skal give vildere natur herhjemme, siger miljøminister Lea
Wermelin (S).
Naturnationalpark ved Fussingø
vest for Randers skal rumme et
varieret græsningslandskab med
urørt løvskov, artsrige overdrev,
enge og småsøer. Der skal etableres hegn til græssende dyr i parken, som kan bidrage til at holde
naturen lysåben. Naturnationalparken bliver på omkring 800
hektar. Her afsættes 20 millioner
kroner til at forberede etableringen af naturnationalparken.

fjernet den stupide regel, som er
både ulogisk og uretfærdig over
for de tomme hoteller, restauranter og turistattraktioner, som
lige nu styrtbløder. Det giver
ingen mening at opretholde et
vilkårligt tal, når man samtidig
åbner op for, at flere turister må
komme til landet, siger Cecilia
Lonning-Skovgaard og tilføjer:
– Det er en ommer. • tkn@kl.dk
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ind i landet, fjernes fra den 27.
juni. Det gælder turister fra Københavns naboregioner Skåne,
Halland og Blekinge i Sverige
Seksdages-reglen er et unødvendigt komplice- samt Slesvig-Holsten i Tyskland,
men pålægges nu alle andre turet benspænd for turismen i København, mener rister, der kommer til landet.
beskæftigelsesborgmester Cecilia LonningBeskæftigelses- og integrationsborgmesteren mener, at det er
Skovgaard (V).
”helt hen i vejret”.
– Det er et alvorligt benspænd
for turismeindustrien i hovedstaden, og dermed
tekst THOMAS KOKHOLM
man samtidig åbner op for, at
flere turister må komme til lan- for beskæftigeldet, siger hun efter at Regeringen sen, at vi stilKøbenhavns beskæftigelsesborgmester, Cecilia Lonningi sidste uge præsenterede de nye ler krav om seks
Skovgaard (V), vil helt have
rejsevejledninger der gælder fra overnatninger,
for det afskæfjernet reglen om, at turister ved den 27. juni. Det betyder, at der
grænsen skal dokumentere seks på bestemte betingelser kan rej- rer alt for mange
ses til og fra visse lande.
turister fra at
overnatninger i Danmark.
Kravet om, at turister skal booke komme til Kø– Det giver ingen mening at opretholde et vilkårligt tal, når
seks overnatninger for at komme benhavn. Få nu

