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Høringssvar vedr. forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land (NST-909-00037)
Akademiraadets Landskabsudvalg er grundlæggende enig i, at området udpeget til Nationalpark
Skjoldungernes Land, besidder meget store og fine landskabelige kvaliteter og kulturmiljøer - og
man kunne ønske sig, at indsatsen overfor resten af det danske landskab helt generelt fik samme
samfundsmæssige opmærksomhed.
Når det er sagt, kan nationalparker bidrage til formidlingen og forståelsen af det danske landskab,
og de er værdifulde lokale nedslag og destinationer for oplevelsen af biologisk mangfoldighed og
landskabelige værdier. Men i forhold til at sikre naturlig artsrigdom, bør tætte, forgrenede og
sammenhængende landskabskorridorer være af højeste prioritet, da de styrker hele landets nationale profil i forhold til både natur og landskaber.
Øvrige kommentarer:
Naturbegrebet er en vanskeligt definerbar størrelse. 'Natur' i sin oprindelige definition er stort set
ikke berørt af mennesker, og der ligger her et indbygget modsætningsforhold til nationalparkens
øvrige formål, som blandt andet omfatter kulturhistoriske oplevelser og understøttelse af erhvervslivets udvikling. Hovedformålet 'at bevare, styrke og udvikle naturen' kunne derfor med
fordel erstattes med 'at bevare og udvikle det varierede og artsrige landskab og sammenhængen
mellem naturtyper, som historisk set kendetegner området'.
En mere præcis målsætning kunne også efterspørges: Hvilke ambitioner for biologiske målsætninger og/eller mærkesager sættes der for nationalparken? Hvordan forvaltes turisme i kombination
eller konflikt med naturværdi/landskabsværdi?
Landskabet og befolkningstætheden er af en noget anden karakter end de øvrige nationalparkers
landskaber, og der kan forventes et større besøgsantal og pres på dette landskab, der er let tilgængeligt for en meget stor gruppe af besøgende. Der bør derfor udvikles konkrete værktøjer og
strategier for brugen af landskabet for at imødekomme både lokale beboeres tilhørsforhold til
landskabet og de biologiske korridorer. Her bør tænkes i forskellige funktionsbehov, brugsmønstre
i relation til den evt. ønskede biofaktor og bevaringsgrad af særlige områder.
I forhold til forvaltningen af både lokalplanlægningen og landskabet i området, er det ikke desto
mindre af arkitektonisk betydning at området ikke, æstetisk set, fastlåses i Skjoldungernes vikingetidsbilleder. Eftersom der jo ikke er tale om uberørt ”natur”, er det væsentligt, at den tid og den

kultur vi befinder os i nu, får lov at manifestere sig i fremtidige bebyggelser i området og ikke bliver museal. Vi mener dette bør fremgå af og udvikles i bekendtgørelsen. Krav om særlig bebyggelse af særlig kvalitet kan derimod godt og med fordel håndhæves for at fastholde områdets egenart og høje kvalitet.
Landskabsudvalget indgår meget gerne i dialog omkring den videre udvikling af Nationalpark
Skjoldungernes Land.
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