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Høringssvar til forslag til nationalparkplan for KN 

Alternativet takker for muligheden for at kommentere på forslaget til 

nationalparkplan 2020-2026 for Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Vi lægger 

særlig vægt på planens ambitioner for at øge naturkvaliteten, da området i vores 

øjne rummer væsentlige potentialer for at bidrage til at løse biodiversitetskrisen. 

 

Vores kommentarer er i det følgende opdelt på emner, men vi starter med de 

generelle kommentarer. Derefter dykker vi ned i mere specifikke emner. 

Generelle kommentarer 

Naturen er i tilbagegang i de fleste steder i landet, og det er derfor vigtigt at sikre, 

at tilbagegangen vendes til en fremgang, og vi mener, at KN bør bidrage markant til 

denne udvikling. Danske nationalparker lever generelt ikke op til IUCNs standarder 

for nationalparker - faktisk lever de nok ikke engang op til det laveste niveau på 

IUCNs skala for naturområders kvalitet. Det er derfor i vores øjne indlysende, at 

man med en handlingsplan for KN bør sætte sig mål og iværksætte virkemidler, der 

sikrer, at parken over en kortere årrække vil blive løftet til en naturkvalitet, der 

svarer til et IUCN-niveau. 

 

For at nå et tilfredsstillende niveau for nationalparkens naturkvalitet foreslår vi, at 

man lægger en ambitiøs og konkret plan for - skridt for skridt - at omdanne den 

meget fragmenterede og belastede nationalpark til en sammenhængende park 

med biodiversitet som førsteprioritet. 



Generelt indeholder udspillet kun hensigtserklæringer om, hvilke typer af indsatser, 

der kan arbejdes med. Dermed lever den ikke op til den gængse opfattelse af en 

plan, som jo bør indeholde konkrete, målbare mål og indsatser. Vi mener, planen 

bør konkretiseres, så borgere og andre ved, i hvilken retning KN vil udvikle sig samt 

med hvilke overordnede indsatser. En plan bør kunne evalueres undervejs og til slut 

mhp. at sikre målopnåelsen ved at justere indsatserne. 

Økonomi 

Vi er klar over, at økonomien fastlægges som en del af finanslovsforhandlingerne, 

men det ville være nyttigt at angive finansieringsbehov i planen, så det fremgår 

offentligt, hvilke indsatser, der kræves og hvilke omkostninger disse kræver. Vi 

kunne også ønske, at der afsættes langsigtet finansiering til parken, så der kan 

planlægges og gennemføres langsigtede indsatser. Det kunne fx være en fast 

minimumsfinanciering over 10 år eller mere. 

Biotoper og arter 

Der er for meget fokus på enkelte arter og projekter, der skal hjælpe disse på vej 

med nålestiksindsatser. I stedet mener vi, at man bør fokusere langt mere på at 

skabe bæredygtige biotoper ved at træde tilbage fra naturen og lade den i fred. Det 

betyder fx, at i stedet for at bygge redekasser i skoven, bør man omdanne skoven 

til urørt skov og lade alt dødt ved ligge, så naturen selv skaber de naturlige rammer 

for redesteder. 

Odderen nævnes som nøgleart, men den er ikke biologisk nøgleart og bør også 

fremmes ved at skabe naturlige biotoper til den i stedet for kunstige. 

Vi foreslår, at man desuden planlægger for en række særlige yngleområder fx for 

rovfugle, hvor adgang begrænses efter artens behov. 

Dyrehold - fra landbrug til rewilding 

KN indeholder rigtig meget landbrug med dyrehold, som foregår på 

produktivitetsmæssige grundpræmisser. Vi mener, det er vigtigt, at denne tilgang 

ændres til en biodiversitets-orienteret tilgang, hvor dyrehold altovervejende 

varetages mhp. at øge biodiversiteten. Det vil generelt betyde et lavere dyretryk og 

helårsgræsning uden vinterfodring. Det vil også være relevant at udvælge områder, 

hvor døde dyr får lov at ligge mhp. at understøtte den naturlige dynamik, der 

findes omkring ådsler.  



Skovdrift 

Helt centralt for biodiversiteten i skoven er det iflg. fx Carsten Rahbek og andre 

eksperter, at skovdriften bringes til ophør. Det er vores holdning, at skovpleje i en 

nationalpark alene skal foretages nænsomt for at understøtte maksimal 

biodiversitet. Alternativet opfordrer derfor til en afviklingsplan, hvor skovdrift med 

fokus på tømmer- og flisproduktion afvikles område for område over en kort 

årrække og senest i 2030 er helt afviklet for KNs arealer. I en sådan plan skal dræn 

desuden fjernes, hegn ændres osv. Vi opfordrer til, at man lader sig inspirere af 

Alternativets skovkatalog (se 

https://alternativet.dk/application/files/5114/8578/5804/Alternativets_skovkatalo

g.pdf). 
 

Hvis den fulde driftsafvikling gennemføres, forventer eksperterne til gengæld, at 

skovens kæmpe potentiale for at finde sin egen balance vil udfolde sig og øge 

biodiversiteten markant. Alternativet mener, at alle ca. 110.000 hektar statsskov 

bør omstilles til urørt skov, og arealerne i KN kan passende lægges ud med denne 

omstilling for øje. 

 

 



 




