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1.

SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE VEDR. MILJØVURDERING AF
NATIONALPARKPLAN SKJOLDUNGERNES LAND 2017-2023

1.1.

Indledning
Miljøvurdering af Nationalparkplanen for Nationalpark Skjoldungernes Land for 20172023 er gennemført i perioden fra september til november 2016. Miljøvurderingen
fastlægger, beskriver og vurderer den sandsynlige væsentlige påvirkning på miljøet af
planens gennemførelse.
Miljøvurderingen har siden været i høring sammen med planforslaget for nationalparken i perioden 23. november 2016 til 20. februar 2017. Der er i den periode indkommet 56 høringssvar til forslaget, der er samlet og behandlet i et dokument af Nationalpark Skjoldungernes Land. Høringssvarene er i dokumentet opstillet med løbenummer, afsender, beskrivelse af indholdet og fondens/bestyrelsens bemærkninger til
høringssvaret. Der er desuden indsat oplysninger omkring temaet, der berøres i høringssvaret (, natur, landskab, kulturhistorie osv.) og bemærkningerne er inddelt i fem
kategorier, spændende fra neutrale tilkendegivelser over forslag til ændringer til egentlige kritiske bemærkninger.
Miljøvurderingen indeholder fem faser, hvor den første vedrører fastlæggelse af planens indhold med efterfølgende høring i den såkaldte scopingfase. Anden fase er
udarbejdelse af miljørapport, tredje fase høringsperiode og fjerde fase endelig vedtagelse af planen med baggrund i miljørapport, bemærkninger fra høring, og den sammenfattende redegørelse. Femte fase er overvågning af planens gennemførelse.
1

Det følger af Lov om miljøvurdering af planer og programmer, at Nationalparkfonden
skal udarbejde den sammenfattende redegørelse, der offentliggøres samtidig med
den godkendte plan og som skal indeholde:
* Hvordan miljøhensyn er integreret i planen eller programmet, og hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning.
* Hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også
har været behandlet.
* Hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen eller
programmet.
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Af de 56 indkomne høringssvar vedrører et, fra Foreningen af Lodsejere i Nationalpark
Skjoldungernes Land, direkte miljørapporten. Det anføres her, at der i rapporten nævnes mulighed for at demonstration af jordbrug vil kunne øge bevidstheden om bæredygtige produktionsformer indenfor landbrug- og skovbrug. I høringssvaret tages der
afstand fra denne formulering, hvis der menes at demonstration af jordbrug kun omfatter økologiske jordbrug.
1.2.

Integration af miljøhensyn i planen herunder vurdering af indkomne
høringssvar.
Formålet med Nationalpark Skjoldungernes Land er
1) at bevare, styrke og udvikle naturen, dens mangfoldighed, kontinuitet og dynamik,
især for den nationale betydningsfulde fjord- og skovnatur, og sammenhængen
mellem naturtyperne,
2) at bevare og styrke de landskabelige og geologiske værdier i det unikke fjord- og
herregårdslandskab,
3) at bevare og styrke nationalparkens kulturhistoriske helheder og enkeltelementer,
4) at styrke mulighederne for friluftsliv og særlige natur-, landskabs- og kulturhistoriske oplevelser,
5) at styrke forskning, undervisning og formidling af natur-, landskabs- og kulturhistoriske samt friluftsmæssige værdier,
6) at understøtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet,
med respekt for beskyttelsesinteresserne, og
7) at styrke bevidstheden om områdets værdier gennem inddragelse af befolkningen
i nationalparkens etablering og udvikling.
Det fremgår af planen er der er en lang række forslag og initiativer, hvor formålet med
nationalparken er varetaget og hvor miljøhensyn er integreret.
Det kan her fremhæves, at parken indeholder meget store landskabelige værdier og
særegne landskabstyper, hvor aktiviteter i planen målrettet ønsker at fremhæve disse
værdier. Dyre og plantelivet er rigt i parken og planen tilsigter at pleje udpegede naturtyper og fremme en bedre forvaltning af udvalgte arter, herunder i forbindelse med
naturgenopretning af arealer. I relation til kulturhistoriske værdier er fokus blandt andet
at fremme samarbejde med videnskabelige institutioner, øge informationsvirksomheden omkring værdierne og for udvalgte steder renovere og rekonstruere den kulturhistoriske arv. Friluftsliv og formidling støttes med øgede muligheder gennem en række
initiativer og endelig er beskrevne aktiviteter målrettet lokalsamfund, erhverv og turisme. Når der i planen refereres til demonstration af jordbrug og øget bevidsthed om
bæredygtighed, tænkes der ikke snævert en begrænsning til økologiske jordbrug.
Konventionelt jordbrug har i mange tilfælde på samme måde som økologisk jordbrug
en væsentlig betydning for bevarelse af det landskabelige indtryk, for sikring af åbne
naturtyper ved græsning osv.
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Samlet vurderes det at nationalparkplanen indeholder en lang række initiativer og
aktiviteter, der vil kunne bidrage positivt ift. at fremme parkens formål og sikre integration af miljøhensyn. Omfanget af den positive påvirkning vil selvfølgelig afhænge af et
fortsat frugtbart og positivt samarbejde med parkens mange interessenter.
1.3.

Valget af planlægning i forhold til alternativer.
Det er klart at der vil være mange alternative initiativer og aktiviteter til den foreslåede
plan. Miljørapporten peger dog ikke på særlige initiativer, der savnes i planlægningen
og det opfattes som væsentligt at mange af de foreslåede aktiviteter er udviklet med
baggrund i forslag fra interessenter eller bygger på direkte samarbejde med disse, for
at kunne blive implementeret succesfuldt.
I miljøvurderingen er 0-alternativet, at der ikke udarbejdes en ny nationalparkplan, kun
behandlet ganske kort. Det skyldes at der i forhold til bekendtgørelsen for nationalparken er et formelt karv om udarbejdelse af en plan. Manglende udarbejdelse af en plan
er derved ikke et reelt alternativ.

1.4.

Overvågning af miljøpåvirkninger.
Det fremgår af bekendtgørelsen for parken at udviklingen af nationalparken skal ske i
samspil med omgivelserne og at Nationalparkfonden skal følge og evaluere national2
parkens udvikling.
Det er indbygget i planen, at der for flere af aktiviteterne skal ske en overvågning af
påvirkningen af gennemførelsen af disse. Det gælder f.eks. overvågning af naturværdier sammen med forskningsinstitutioner. Der foregår også udenfor nationalparkens
regis overvågning gennem det nationale overvågningsprogram NOVANA, overvågning
af skovarealer fra Naturstyrelsen, overvågning af fredede arealer m.m. I planen er
ligeledes nævnt muligheden for inddragelse af offentligheden i overvågningsopgaver.
Nationalparkplanlægningen sker gennem en gentagen proces, hvor der i forbindelse
med forberedelse og udarbejdelse for en ny planperiode sker en evaluering af resultaterne af indsatsen fra den forudgående periode. Det vil være en naturlig del af processen, når planen for perioden 2017 – 2023 skal erstattes af en ny nationalparkplan.
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Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land. Bek 943 27 juni 2016.
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