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Bilag 1.6b 

Forretningsorden for Nationalparkrådet for Nationalpark Skjoldungernes Land 
 

 

Grundlag 

 

§ 1.  I henhold til Lov om Nationalparker, § 16, opretter nationalparkfondens bestyrelse et 

nationalparkråd.   

 

§ 2.  I henhold til Lov om Nationalparker, § 16, er formålet med nationalparkrådet at sikre en bred lokal 

indflydelse og forankring af nationalparken.  Nationalparkrådet skal rådgive bestyrelsen i sager af større 

betydning og om principielle spørgsmål.  

 

§ 3.  I henhold til Lov om Nationalparker, § 16, beslutter bestyrelsen rådets sammensætning og 

udvælgelsesproces. Foreningslivet, lokalbefolkningen, lokale myndigheder og interesseorganisationer kan 

foreslå/indstille kandidater til plads i nationalparkrådet.  

Bestyrelsen har for sin første funktionsperiode besluttet princippet for sammensætningen således:  

3 medlemmer fra emneområdet ”natur” 

3 medlemmer fra emneområdet ”kulturhistorie” 

3 medlemmer fra emneområdet ”friluftsliv” 

3 medlemmer fra emneområdet ”erhverv og turisme” 

3 medlemmer fra emneområdet ”formidling, undervisning og forskning” 

Bestyrelsen har besluttet at kunne udpege op til 6 yderligere medlemmer med henblik på at sikre endnu 

bredere kompetencer samt en vis demografisk og geografisk spredning.      

Rådet nedsættes for en periode, der svarer til bestyrelsens funktionsperiode.   

 

§ 4.  I henhold til Lov om Nationalparker, § 16, hører bestyrelsen nationalparkrådet om større og 

principielle anliggender. Rådet såvel som eventuelle arbejdsgrupper samt enkeltmedlemmer  kan også af 

egen drift fremsætte synspunkter og forslag overfor bestyrelsen.   

Stk 2. Rådet, arbejdsgrupper eller enkeltmedlemmer har ikke beslutningskompetence på nationalparkens 

vegne og tegner ikke nationalparken udadtil.  

 

§ 5.  Nationalparkrådet fungerer principielt i møder.  Antallet af årlige møder vil variere i forhold til 

nationalparkens udrulning. Første år påtænkes omkring fire møder, og derefter et par møder pr. år.   

Stk 2.  Rådets arbejde kan imidlertid ofte tage form som f. eks. seminarer, eller arbejdsgrupper.    

Stk. 3.  Bestyrelse og sekretariat kan anmode om forslag og kommentarer også fra det enkelte medlem af 

nationalparkrådet, når dette findes hensigtsmæssigt. Det enkelte medlem har dog ikke pligt til at svare 

eller levere et sådant stykke arbejde.    

Stk. 4.  Rådet sekretariatsbetjenes af nationalparkfondens sekretariat. 
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Konstituering  

 

§ 6  Nationalparkrådet vælger ved sit første eller andet møde (valgmødet) en formand og en 

stedfortrædende næstformand. Valghandlingen ledes under valgmødet af nationalparkchefen og 

Naturstyrelsens medlem af bestyrelsen i forening. Inden mødet vil disse valgstyrere anmode om gerne at 

blive underrettet om mulige kandidater, men det er ikke en betingelse for kandidatur. På valgmødet kan 

alle fremsætte forslag om kandidater til formands- og næstformandsposterne.  Først afgøres 

formandsvalget. Det tilkendegives og motiveres mundtligt, hvem der er kandidater. Er der ikke 

umiddelbart konsensus om valget af formand, stemmes der om kandidaterne ved håndsoprækning. 

Stemmes der om mere end to kandidater, kan valgstyrerne beslutte, at der skal gennemføres en eller flere 

yderligere afstemningsrunder blandt stadigt færre kandidater, således at der til sidst stemmes om to 

kandidater.  Valget af næstformand gennemføres derefter på helt tilsvarende vis. 

 

§ 7  Nationalparkrådet skal overfor resortministeren indstille et eller to medlemmer af rådet til plads i 

bestyrelsen. Ovennævnte to valgstyrere forestår også denne valghandling efter helt samme skabelon som i 

§ 6. Det kan muligvis være et ministerielt krav, at der til denne eller disse pladser skal stilles forslag om 

såvel kvindelige som mandlige kandidater. Det er muligt at foreslå såvel den valgte formand som 

næstformand, men det er ikke et krav.       

 
 
 

                                                        Forretningsbestemmelser 
 
§ 8. Næstformanden er stedfortræder for formanden ved dennes forfald. Nationalparkrådet kan beslutte 
også at vælge en 2. næstformand. I så fald er denne stedfortræder for formand, når både denne og 
næstformanden har forfald i uopsættelige forhold. 
 
§ 9.  Nationalparkrådet træffer sine beslutninger på møderne. Rådet er beslutningsdygtigt, når formand, 
eller dennes stedfortræder, og mindst 2/3 af rådet er til stede. Afgørelser træffes ved flertalsbeslutninger. 
Ved stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende.  
 
§ 10.  Nationalparkrådet mødes efter behov i form af møder og seminarer, eller i arbejdsgrupper nedsat af 
bestyrelsen eller rådet.  
Stk. 2.  Møderne indkaldes af formanden. Indkaldelser sker skriftligt, normalt med elektronisk post.  
Stk. 3.  Sekretariatet og formanden udarbejder dagsordenen med tilhørende bilag til rådets møder. Til 
hvert dagsordenspunkt gives i dagsorden og bilag oplysninger, der gør det muligt for medlemmerne at 
forhåndsvurdere sagen. Hvert dagsordenspunkt munder ud i en indstilling til beslutning. 
Stk. 4.  Indkaldelse med dagsorden og bilag udsendes så vidt muligt senest 1 uge før mødets afholdelse. 
Første punkt på dagsordenen er godkendelse af dagsordenen. 
Stk. 5.  Ethvert medlem af nationalparkrådet kan til enhver tid anmode formanden om, at et emne sættes 
på dagsordenen for et efterfølgende møde. Det samme kan nationalparkbestyrelsen eller dennes formand.  
 
§ 11.  Medlemmerne skal oplyse formanden eller nationalparkchefen om eventuelle særinteresser i en 
påkommende sag, som rådet skal udtale sig om. Nationalparkrådet kan træffe afgørelse om, hvorvidt et 
medlem kan deltage i behandlingen af en konkret sag, hvori vedkommende har personlige interesser.  
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§ 12.  Formanden sørger sammen med sekretariatet for, at der senest en uge efter et rådsmøde udsendes 
referat fra mødet.  Referatet udfærdiges som en gengivelse af dagsordenen suppleret med rådets 
beslutninger og eventuelt andre bemærkninger, som det er relevant at referatføre. Hvis et mindretal 
ønsker det, skal referatet indeholde en kortfattet angivelse af mindretallets synspunkt. Synspunktet 
forfattes af mindretallet eller eventuelt af formanden, og det læses op på mødet. 
Stk. 2.  Hvis medlemmer har bemærkninger til det udsendte referatudkast, skal disse fremsendes til 
formanden senest en uge efter modtagelse. Fremsendes der ikke bemærkninger, anses referatet for 
godkendt. Fremsendes der bemærkninger, kan formanden tilrette referatet og offentliggøre det på 
nationalparkens hjemmeside som et foreløbigt referat. I så fald skal det endeligt godkendes på først 
følgende rådsmøde.     
 
 
 

Øvrige regler 
 

§ 13.  Nationalparkfondens virksomhed i almindelighed er omfattet af de almindelige regelsæt for 
offentlig forvaltning, herunder forvaltningsloven, lov om offentlighed i forvaltningen og lov om behandling 
af personoplysninger.  
 
§ 14.  Nationalparkrådets møder er ikke åbne for offentligheden. Referater fra rådets møder 
offentliggøres på nationalparkens hjemmeside.  
Stk. 2.  Nationalparkrådet kan beslutte, at kun formanden udtaler sig på rådets vegne om en sag, der har 
været drøftet i rådet.  
 
§ 15.   Formanden og sekretariatet varetager de løbende ekspeditioner, typisk i form af 
nationalparkrådets råd og kommentarer til nationalparkbestyrelsen.  
 
§ 16.  Nationalparkrådet, eller medlemmer af nationalparkrådet, kan overfor bestyrelsen fremsætte 
ønsker om ændringer i forretningsordenen.  
 
 
 
 
Nærværende forretningsorden er vedtaget af Bestyrelsen for Nationalparkfond Skjoldungernes Land på 
bestyrelsesmødet d. 27. april 2016.  
   
 


