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Rytternes bemærkninger til udkast til bruttoliste med de 21 seneste forslag til placeringer af op til 10 Naturnationalparker. 
 

Rytterne vil herved fastholde, at vi fortsat afstår fra at kommentere og prioritere de 21 udvalgte områder med henblik på, 

hvor de næste 10 Naturnationalparker skal placeres.  Vi har ikke kompetencerne til at vurdere, hvor de største gevinster i 
forhold til natur- og biodiversitet kan findes, og så længe der arbejdes med, at Naturnationalparkerne som udgangspunkt 

skal hegnes, vil en given placering forringe adgangen for ryttere, hvis græsserne består af kreaturer og/eller heste.  
 

Helt overordnet vil vi også igen gerne slå fast, at vi er tilhængere af at styrke biodiversiteten – vi går også ind for at etablere 

Naturnationalparker, hvor der kan laves særligt målrettede indsatser. 

Vi fastholder samtidigt, at det ikke er en myte, at friluftslivet generelt og vi 

som ryttere specifik, bliver kraftigt begrænset i vores udfoldelse, idet der er 

meget stor forskel på den lovmæssige adgang og den reelle adgang.  

Et lavt kreaturhegn er også en adgangsbegrænsning for langt de fleste 

natur- og motionsryttere. 

  

Adgang vil være ”på eget ansvar”, hvilket vi bl.a. forudser vil skabe en 

usikkerhed hos eventuelle turguider, trænere eller andre med ansvar for 

f.eks. en række ungdomsryttere, derhen at de ikke helt ved, om det er sikkert 

eller farligt at bevæge sig ind bag hegnet, og om de eventuelt kan pådrage sig 

et personligt medansvar ved ulykker betinget af angreb fra store græssere.   

 

En usikkerhed vi frygter, vil få mange til helt at holde sig fra at benytte 

Naturnationalparkerne som turmål, og dermed kunne det være en direkte 
modarbejdende faktor, når det gælder regeringens ønske om at få 

ungdommen mere ud i naturen 

 

Vi må heller ikke glemme foreningernes yngste medlemmer, der hidtil har 

kunnet færdes trygt i områderne alene eller i grupper uden voksne 
ledsagere. 

 
Børn og unge vil blive frataget natur-oplevelsen, hvis 

områder hegnes og der udsættes kreaturer eller 

heste. (Arkivfoto DRF) 

 

Som landsdækkende forbund og forening har vi medlemmer der benytter statens områder og skove i hele landet – også i de 

områder der ikke er bynære. Her har vi samarbejde med lokale ridelaug, men også med bredere brugergrupper 

 

Fra de mange grupperinger, er der næsten enslydende tilbagemeldinger om, at processen med Naturnationalparkerne går alt 

for stærkt, at arealerne virker til allerede at være helt fastlagte, at hegnet er sat og at ethvert ønske om ændring af dette 
afvises under henvisning til, at der SKAL være hegn omkring en Naturnationalpark og det der er tegnet ind, er ikke til at 

ændre. 
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Vi vil derfor opfordre til, at Miljøstyrelsens og Naturstyrelsens lokale enheder pålægges at indgå i et seriøst og reelt 

samarbejde med de lokale kræfter i brugergrupper, kommuner og øvrige interessenter i de berørte områder og at man lytter 

til, om de reelt ønsker en naturnationalpark med hegn og store græssere og i hvilket omfang de i så fald kan og vil engagere sig 

i arbejdet med at etablere de bedste vilkår for både naturen og friluftslivet i deres lokalområde. 

 

Den samme opfordring gælder i øvrigt også for de 5 områder der pt. allerede enten er besluttet eller udpeget. 
 

For alle områder vil vi også opfordre til, at de ”automatiske” hegninger alle steder helt sættes på hold, og at Naturstyrelsen 
fremadrettet kun arbejder med anlæg af Naturnationalparker, hvor hegninger ses som et bidrag i et mindre omfang og kun i 

mindre områder, hvor det giver mening i forhold til at tilgodese biodiversiteten specifikt 
 

Derved mener vi, at hegninger ikke kun opleves som noget der opstilles ukritisk og som en fuldstændig ydre grænse af hele 

Naturnationalparker.  Det et vi overbevist om vil afvikle meget at den lokale modstand, der er lige nu – og især hvis de mindre 
indhegninger anlægges, hvor det er særlig påkrævet for at give naturen og biodiversiteten et løft.  

 
Vi mener denne medinddragelse er en absolut forudsætning for Naturnationalparkernes fremtidige succes og benyttelse også 
selv om det lige nu skulle medføre en forlængelse af tidsrammer til planlægning og en udsættelse af beslutninger og etablering 

af de enkelte Naturnationalparker. Herved kan vi finde de lokale løsninger, således at benyttelse og beskyttelse kan forenes.  

 

Med venlig hilsen 

Dansk Ride Forbund og Dansk Islandshesteforening 
 


