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Bilag 1.6c 

Forslag til revideret Kommissorium for Nationalparkrådet 
 
Oprettelse 
I henhold til Lov om Nationalparker, § 16, opretter nationalparkfondens bestyrelse et 
nationalparkråd. 
 
Mission 
I henhold til Lov om Nationalparker, § 16, er formålet med nationalparkrådet at sikre en 
bred lokal indflydelse og forankring af nationalparken. Nationalparkrådet skal rådgive be-
styrelsen i sager af større betydning og om principielle spørgsmål. Endvidere skal Natio-
nalparkrådets enkelte medlemmer rådgive bestyrelsen og Nationalparksekretariatet in-
den for områder, hvor de besidder særlig viden og ekspertise.  
 
Sammensætning 
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 nationalparkrådet. 
 
Bestyrelsen har 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 kan udpege op til 6 yderligere medlemmer med henblik på at sikre endnu 
bredere kompetencer samt en vis demografisk og geografisk spredning. 
 
Rådet nedsættes for samme funktionsperiode som for bestyrelsen (4 år). Med henblik på 
at sikre en kontinuitet i rådets arbejde kan nationalparkfondens bestyrelse vælge at gen-
udpege rådsmedlemmer efter udløbet af funktionsperioden. Herved undgås det, at alle rå-
dets medlemmer udskiftes hvert 4. år. 
 
Opgaver 
Nationalparkrådets enkelte medlemmer skal rådgive bestyrelsen og Nationalparksekreta-
riatet inden for områder, hvor de besidder særlig viden og ekspertise.  
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I henhold til Lov om Nationalparker, § 16, hører Bestyrelsen endvidere nationalparkrådet 
om større og principielle anliggender. Rådet kan også af egen drift fremsætte synspunkter 
og forslag overfor bestyrelsen. Rådet har ikke beslutningskompetence på nationalparkens 
vegne.  
 
 
Møder og arbejde 
Nationalparkrådet afholder ca. 2 møder om året. Rådets arbejde kan undertiden tage form 
af f.eks. seminarer, arbejdsgrupper eller ekskursioner. Endvidere kan de enkelte rådsmed-
lemmer blive indkaldt af Nationalparksekretariatet og/eller bestyrelsesformanden til at 
deltage i møder om konkrete sager. 
  
Rådet sekretariatsbetjenes af nationalparkens sekretariat. 
 
 
Forretningsorden 
Nationalparkens bestyrelse vedtager rådets forretningsorden. 
 
 
Formand og næstformand 
Nationalparkrådet vælger ved sit første eller andet møde en formand og en stedfortræd-
ende næstformand. 
 
 
 

 


