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Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om skove, dyrevelfærdsloven, lov
om mark- og vejfred og færdselsloven (etablering af naturnationalparker mv.) J.nr. 2020-5425
Dansk Akvakultur takker for fremsendt høringsmateriale. Dansk Akvakultur bakker op om, at der etableres naturnationalparker på statslige arealer for at fremme natur og biodiversitet.
Tidlig og bred interessent inddragelse
I forbindelse med etablering og forvaltning af de kommende naturnationalparker, er det væsentligt at analysere
hvilke konsekvenser etablering af parkerne kan få på de omkringliggende arealer og aktiviteter. Hvis det viser sig,
at omkringliggende arealer og aktiviteter vil kunne påvirkes, skal der indledes en dialog med relevante lodsejere og
interessenter. Dansk Akvakultur opfordrer til, at inddragelse sker tidligt i processen og med bred interessent inddragelse.
Naturnationalparker bør etableres i Natura 2000-områder
Det bør tilstræbes, at de kommende naturnationalparker så vidt muligt etableres i internationale naturbeskyttelsesområder, så forvaltningen af naturnationalparkerne kan bidrage til at gennemføre Natra-2000 planernes langsigtede målsætning, som Danmark har en EU-retslig forpligtigelse til.
Da der endnu ikke er opnået gunstig bevaringsstatus for udpegede arter og naturtyper i mange Natura 2000-områder, er naturnationalparkerne et oplagt værktøj til at fremme og opnå dette, og derfor bør det være en forudsætning, at de kommende naturnationalparker så vidt muligt udpeges i Natura 2000-områder, og at områderne forvaltes, så der opnås gunstig bevaringsstatus for udpegede arter og naturtyper.
Urealistisk at vandløbskvaliteten skal afspejle uberørte forhold
Flg. fremgår af lovforslagets § 61 b (Naturbeskyttelsesloven),
Vandløbskvaliteten i en naturnationalpark tilladt efter § 61 a, stk. 1, skal afspejle uberørte forhold
med en naturlig afstrømning og dynamik. Vandløbsmyndigheden kan dog under henvisning til andre
væsentlige hensyn inden for eller uden for naturnationalparken fravige 1. pkt.
Da de fleste vandløb i Danmark har en antopogen påvirkning, vil det som regel være et umuligt krav, at vandløbet
afspejler naturlige uberørte forhold både i forhold til vandkvalitet og naturlig afstrømning og dynamik.
Mange vandløb vil løbe gennem beboede eller opdyrkede område, være regulerede eller have opstrøms beliggende
spildevandsudledninger, overløb eller akvakultur, og det vil derfor være urealistisk at vandløbskvaliteten skal afspejle uberørte forhold med en naturlig afstrømning g dynamik. Ydermere påpeges, at bedømmelsen af
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vandløbskvalitet i et naturområde skal medtage alle presfaktorer, samt at der ikke kan være tale om uberørt natur,
hvis man tillader at der fjernes dyr eller fisk fra området.
Bestemmelsen bør derfor formuleres på en sådan måde, at den er mere fleksibel ift. de hydrologiske forhold og
vandkvaliteten. Dansk Akvakultur opfordrer til, at § 61 b omformuleres til flg.:
Vandløbskvaliteten i en naturnationalpark tilladt efter § 61 a, stk. 1, skal så vidt muligt afspejle uberørte forhold med hensyn til en naturlig afstrømning og dynamik. Vandløbsmyndigheden kan dog
under henvisning til andre væsentlige hensyn inden for eller uden for naturnationalparken fravige 1.
pkt.
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