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Bekendtgørelse af lov om nationalparker
Herved bekendtgøres lov om nationalparker, jf. lovbekendtgørelse nr. 946 af 3. juli 2013 med de æn‐
dringer, der følger af § 6 i lov nr. 80 af 28. januar 2014 og § 17 i lov nr. 86 af 28. januar 2014.
De ændringer, der følger af § 9 i lov nr. 1631 af 26. december 2013 om ændring af lov om vandforsy‐
ning m.v., lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer og forskellige an‐
dre love (Konsekvensændringer som følge af lov om vandplanlægning), er ikke indarbejdet i denne lovbe‐
kendtgørelse, da tidspunktet for ikrafttræden af denne ændring fastsættes af miljø- og fødevareministeren,
jf. § 17, stk. 2, i lov nr. 1631 af 26. december 2013.
Kapitel 1
Formål
§ 1. Lovens formål er ved oprettelse af nationalparker at
1) skabe og sikre større sammenhængende naturområder og landskaber af national og international be‐
tydning,
2) bevare og styrke naturens kvalitet og mangfoldighed,
3) sikre kontinuitet og muligheder for fri dynamik i naturen,
4) bevare og styrke de landskabelige og geologiske værdier,
5) bevare og synliggøre de kulturhistoriske værdier og mangfoldigheden i kulturlandskabet,
6) understøtte forskning og undervisning i områdernes værdier,
7) fremme befolkningens muligheder for at bruge og opleve naturen og landskabet,
8) styrke formidlingen af viden om områdernes værdier og udvikling,
9) understøtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt for beskyt‐
telsesinteresserne og
10) styrke bevidstheden om områdernes værdier gennem inddragelse af befolkningen i nationalparkers
etablering og udvikling.
§ 2. Miljø- og fødevareministeren kan oprette en nationalpark, hvis området har national eller interna‐
tional betydning på grund af de naturmæssige og landskabelige værdier i området, og hvis oprettelsen gi‐
ver mulighed for på kortere eller længere sigt at opfylde lovens formål.
Stk. 2. Nationalparken skal sammen med andre danske nationalparker kunne repræsentere de vigtigste
danske naturtyper.
Stk. 3. Oprettelse af nationalparken skal kunne forbedre og styrke mulighederne for en koordineret og
langsigtet udvikling af de naturmæssige, landskabelige, geologiske, kulturhistoriske og friluftsmæssige
værdier i samspil med nationale interesser, lokalbefolkningen og erhverv.
Stk. 4. Nationalparker kan oprettes på landjorden, på ferske vande og på havet.
§ 3. Efter gennemførelse af proceduren i §§ 4-7 kan miljø- og fødevareministeren fastsætte regler om
formålet med nationalparken, målsætningerne for udviklingen heraf og afgrænsningen af nationalparken.
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Bekendtgørelsen kan også indeholde regler om begrænsning af kompetencen til planlægning efter regler‐
ne i planloven inden for nationalparken.
Kapitel 2
Nationalparkforslag
§ 4. Miljø- og fødevareministeren kan udarbejde et forslag til nationalpark på grundlag af undersøgel‐
ser, der beskriver området og viser, at oprettelsen af nationalparken kan opfylde lovens formål. Der skal
være gennemført borgerinddragelse i forbindelse med undersøgelserne.
Stk. 2. De kommunalbestyrelser, der vil kunne blive berørt af et forslag til nationalpark, skal meddele
samtykke til, at ministeren udarbejder et forslag.
§ 5. Før miljø- og fødevareministeren udsteder regler om oprettelse af en nationalpark, skal et forslag
offentliggøres og udsendes til offentlig debat. Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.
Stk. 2. Miljø- og fødevareministeren fastsætter en frist på mindst 16 uger for fremsættelse af kommenta‐
rer til forslaget.
Stk. 3. Et nationalparkforslag sendes til de berørte lodsejere, de lokale og statslige myndigheder, hvis
interesser berøres af forslaget, og de organisationer m.v., som må antages at have en væsentlig interesse
deri.
Stk. 4. Forslaget skal ledsages af supplerende information om hovedformålet med den foreslåede natio‐
nalpark, de overordnede beskyttelsesinteresser og udviklingsmuligheder for nationalparken, nationalpark‐
bestyrelsens sammensætning og det økonomiske grundlag, som oprettelsen og driften af nationalparken
baseres på.
§ 6. Hvis der efter udløbet af fristen efter § 5, stk. 2, foretages væsentlige ændringer af forslaget til na‐
tionalpark, skal det ændrede forslag offentliggøres med en ny frist. Offentliggørelse kan ske udelukkende
digitalt.
Stk. 2. Ministeren fastsætter fristen for offentliggørelsen på mindst 8 uger for fremsættelse af kommen‐
tarer til forslaget
§ 7. Miljø- og fødevareministeren kan kun ændre reglerne for en nationalpark efter at have gennemført
proceduren i §§ 4-6.
Stk. 2. Hvis det er en beskeden udvidelse, som de berørte lodsejere har anmodet om, og hvis området
kan bidrage til, at formålet med nationalparken opfyldes, kan ministeren dog ændre reglerne om afgræns‐
ningen af en nationalpark uden at følge proceduren i §§ 4-6.
Kapitel 3
Nationalparkfonde
§ 8. Miljø- og fødevareministeren opretter en nationalparkfond for hver nationalpark.
Stk. 2. Fonden er et uafhængigt organ inden for den statslige forvaltning.
§ 9. Fondens formål er at etablere og udvikle nationalparken inden for de rammer, som er fastsat ved
oprettelsen.
§ 10. Fonden står for udarbejdelse og revision af nationalparkplanen, og fonden skal virke for, at planen
gennemføres.
Stk. 2. Fonden skal sikre, at der informeres om nationalparken, og at befolkningen inddrages i beslut‐
ninger om udviklingen og driften af nationalparken.
§ 11. Fondens midler udgøres af en bevilling, der fastsættes på de årlige finanslove, og af bidrag fra
kommuner og andre bidragydere.
Stk. 2. Fonden kan modtage arv, gaver m.v. og tilskud.
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Stk. 3. Fonden aflægger regnskab og revideres efter de for staten gældende regler.
Ledelse og sekretariat
§ 12. Fonden ledes af en bestyrelse (nationalparkbestyrelsen), der udpeges af miljø- og fødevaremini‐
steren.
Stk. 2. Bestyrelsen skal bestå af en formand og 6-12 medlemmer udpeget efter indstilling fra berørte
organisationer, kommuner og staten. Når nationalparkrådet er nedsat, tiltrædes bestyrelsen af 1 eller 2
medlemmer udpeget af miljø- og fødevareministeren efter indstilling fra nationalparkrådet.
Stk. 3. Bestyrelsen udpeges for 4 år. Genudpegning kan ske én gang. Hvis formanden eller et medlem
afgår i utide, udpeges afløseren for resten af perioden.
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter med bistand fra miljø- og fødevareministeren en forretningsorden for fon‐
den.
§ 13. Fonden afholder udgifterne til sekretariatet, til honorering af de medlemmer af bestyrelsen, der
skal have vederlag, og til den øvrige administration.
Stk. 2. Bestyrelsen kan bemyndige formanden og sekretariatet til at træffe beslutninger og afgørelser på
bestyrelsens vegne i et nærmere bestemt omfang.
Virkemidler
§ 14. For at realisere nationalparkplanen kan fonden inden for formålet med nationalparken
1) indgå frivillige aftaler om naturbevaring, naturpleje, drift, naturgenopretning, styrkelse af kulturhisto‐
riske værdier og offentlighedens adgang,
2) købe, forvalte og sælge fast ejendom,
3) afholde drifts- og anlægsudgifter,
4) afholde udgifter til forsknings-, informations- og oplysningsvirksomhed om nationalparken og
5) yde lån og tilskud til kommuner, foreninger, stiftelser, institutioner m.v. og private ejendomsejere.
Stk. 2. Fonden kan erhverve landbrugspligtige arealer efter reglerne om fonde i § 24 i lov om landbrug‐
sejendomme.
Stk. 3. Tilskud efter stk. 1, nr. 5, kan gøres betinget af, at der indgås aftaler som nævnt i stk. 1, nr. 1.
Stk. 4. Aftaler efter stk. 1, nr. 1, kan tinglyses på ejendommen. Tinglyste aftaler er bindende for ejere og
indehavere af rettigheder over ejendommen, uanset hvornår retten er stiftet.
Stk. 5. Fondens betaling i forbindelse med indgåelse af aftaler efter stk. 1, nr. 1, jf. nr. 5, beregnes som
udgangspunkt på samme måde som i forbindelse med indgåelse af aftaler til opfyldelse af Natura 2000planen efter lov om naturbeskyttelse, dvs. svarende til det tab, som aftalen påfører lodsejeren.
Stk. 6. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om fondens administration af midlerne, herun‐
der generelle tilskudsforudsætninger og om ændring og bortfald af tilskud.
§ 15. Når fonden har gennemført et naturforvaltningsprojekt på et areal, der er erhvervet af fonden,
overdrages arealet til miljø- og fødevareministeren til videre drift, idet der indgås aftale om driften i over‐
ensstemmelse med nationalparkplanen. Tilsvarende overdrages et areal til kommunalbestyrelsen, når dette
har sammenhæng med kommunens øvrige arealdrift.
Stk. 2. Kravet om overdragelse gælder ikke for arealer, hvor der er etableret anlæg eller opført større
bygningsfaciliteter, der tjener informations-, formidlings-, undervisnings- eller forskningsformål.
Kapitel 4
Nationalparkråd
§ 16. Der oprettes et lokalt nationalparkråd for hver nationalpark. Nationalparkrådet er rådgivende for
nationalparkbestyrelsen i sager af større betydning og om principielle spørgsmål.
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Stk. 2. Nationalparkbestyrelsen beslutter sammensætningen af rådet og nedsætter det for en periode, der
svarer til bestyrelsens funktionsperiode.
Stk. 3. Rådets medlemmer udpeges efter indstilling fra berørte myndigheder og fra interesse- og er‐
hvervsorganisationer, erhvervsliv og foreninger med interesse i nationalparken. Endvidere kan der udpe‐
ges særligt sagkyndige medlemmer m.v.
Stk. 4. Rådet vælger blandt medlemmerne en formand og en næstformand.
Kapitel 5
Nationalparkplanen
§ 17. Nationalparkfonden skal inden for en frist fastsat af miljø- og fødevareministeren udarbejde en
plan for etablering og udvikling af nationalparken som helhed og i de enkelte dele af parken.
§ 18. Nationalparkplanen skal redegøre for nationalparkens nuværende og potentielle
1) naturværdier, herunder væsentlige naturtyper og arter, og
2) landskabelige og kulturhistoriske værdier.
Stk. 2. Planen skal beskrive,
1) hvordan naturkvaliteten kan styrkes, herunder ved at udvide naturområder og ved at sikre kontinuitet
og fri dynamik i naturen,
2) muligheden for at skabe sammenhæng mellem naturområderne,
3) udviklingsmuligheder for friluftslivet,
4) muligheder for erhverv og erhvervsudvikling, og
5) hvordan viden om områdets værdier kan formidles.
Stk. 3. På grundlag af redegørelsen skal der i planen fastsættes mål for nationalparkens udvikling, for så
vidt angår de emner, der er nævnt i stk. 2.
Stk. 4. Nationalparkplanen skal beskrive, hvordan de fastsatte mål kan opnås, hvordan den forventede
indsats prioriteres i planperioden, og hvordan befolkningen vil blive inddraget i arbejdet.
Stk. 5. Nationalparkplanen skal ledsages af en redegørelse for, om planens virkeliggørelse er afhængig
af tilladelser eller dispensationer fra anden lovgivning.
§ 19. Nationalparkplanen må ikke stride mod følgende planlægning:
1) Vandplaner og Natura 2000-planer og handleplaner for realiseringen af disse planer efter lov om mil‐
jømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven),
2) Natura 2000-skovplaner efter skovloven,
3) kommuneplaner og lokalplaner efter lov om planlægning og
4) råstofplaner efter råstofloven.
Nationalparkplanens tilvejebringelse og revision m.v.
§ 20. Forud for udarbejdelsen af et forslag til nationalparkplan indkalder nationalparkfonden ideer, for‐
slag m.v.
Stk. 2. Indkaldelsen skal indeholde en kort redegørelse for formålet med nationalparken og grundlaget
for oprettelsen. Der redegøres endvidere for hovedspørgsmålene i forbindelse med planlægningsarbejdet.
Stk. 3. Indkaldelse sker ved offentlig annoncering med angivelse af en frist på mindst 12 uger for afgi‐
velse af ideer og forslag m.v. Offentlig annoncering kan ske udelukkende digitalt.
Stk. 4. Nationalparkfonden skal forestå en oplysningsvirksomhed til brug for en offentlig debat om nati‐
onalparkplanen.
§ 21. Når fristen efter § 20, stk. 3, er udløbet, kan nationalparkfonden vedtage et forslag til national‐
parkplan.
Stk. 2. Forslaget offentliggøres med en frist for fremsættelse af indsigelser m.v. på mindst 12 uger.
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§ 22. Samtidig med offentliggørelsen af et forslag til nationalparkplan sendes det til miljø- og fødevare‐
ministeren og øvrige statslige, regionale og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget.
Stk. 2. Forslaget sendes endvidere til
1) ejere af ejendomme, der berøres af forslaget, og
2) de foreninger og organisationer, der er nævnt i § 30, og som har bedt fonden om at blive underrettet.
§ 23. Efter udløbet af fristen i § 21, stk. 2, kan nationalparkfonden vedtage planen endeligt.
Stk. 2. Hvis der efter udløbet af fristen i § 21, stk. 2, foretages væsentlige ændringer af forslaget til nati‐
onalparkplan, skal det ændrede forslag udsendes til offentlig debat i mindst 8 uger, inden forslaget kan
vedtages endeligt.
§ 24. Nationalparkfonden foretager offentlig annoncering af den endeligt vedtagne nationalparkplan.
Offentlig annoncering kan ske udelukkende digitalt. Ved offentliggørelsen skal der gives klagevejledning
og oplysning om klagefrist. Planen skal være offentligt tilgængelig.
Stk. 2. Samtidig med offentliggørelsen orienteres miljø- og fødevareministeren og de myndigheder, der
er nævnt i § 22, stk. 1, og enhver, der har gjort indsigelse efter § 21, stk. 2, mod nationalparkplanen.
§ 25. Nationalparkfonden reviderer nationalparkplanen hvert 6. år. Revisionstidspunktet skal tilpasses
Natura 2000-planlægningen efter miljømålsloven, således at nationalparkplaner revideres senest 2 år ef‐
ter, at Natura 2000-planen er vedtaget eller revideret.
Stk. 2. Som grundlag for revisionen udarbejder og offentliggør fonden en redegørelse for udviklingen i
nationalparken, herunder en evaluering af de opnåede resultater i den forløbne planperiode.
Stk. 3. Ved revisioner af nationalparkplaner finder reglerne i dette kapitel for tilvejebringelse af natio‐
nalparkplaner anvendelse.
Stk. 4. Der kan efter behov udarbejdes mindre ændringer i planperioden. Ved mindre ændringer kan
fonden undlade at følge reglerne i § 20 om indkaldelse af ideer og forslag m.v.
Stk. 5. Fonden kan udarbejde tillæg til nationalparkplanen i planperioden, hvis der er behov for det.
Reglerne om tilvejebringelse af nationalparkplaner i dette kapitel finder anvendelse.
Kapitel 6
Administrative bestemmelser
§ 26. Miljø- og fødevareministeren kan træffe beslutning eller fastsætte regler om markedsføring af na‐
tionalparkerne.
§ 27. Miljø- og fødevareministeren kan bemyndige en under ministeriet oprettet statslig myndighed el‐
ler efter forhandling med vedkommende minister andre statslige myndigheder til at udøve de beføjelser,
der i denne lov er henlagt til ministeren.
Stk. 2. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelser, der er
truffet i henhold til bemyndigelse, herunder at de ikke skal kunne påklages.
Stk. 3. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig
myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1.
§ 28. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om muligheden for at anvende digital kommu‐
nikation inden for lovens område og om de nærmere vilkår herfor.
Klage m.v.
§ 29. Nationalparkfondens vedtagelse af en nationalparkplan kan påklages til Natur- og Miljøklagenæv‐
net som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet, for så vidt angår retlige
spørgsmål.
Stk. 2. Nationalparkfondens øvrige afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
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Stk. 3. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at klager over retlige spørgsmål i forbin‐
delse med de afgørelser, der er nævnt i stk. 2, kan indbringes for Natur- og Miljøklagenævnet som sam‐
mensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet, herunder regler om opsættende virk‐
ning af klage og om klageberettigelse.
§ 30. Klageberettiget for afgørelser som nævnt i § 29, stk. 1, er miljø- og fødevareministeren og i øvrigt
enhver med retlig interesse i afgørelsen.
Stk. 2. Klageberettiget er endvidere
1) offentlige myndigheder, hvis interesser berøres af afgørelsen,
2) lokale og landsdækkende foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i nationalpar‐
kens udvikling og drift, og
3) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Stk. 3. Natur- og Miljøklagenævnet kan kræve, at foreningerne eller organisationerne dokumenterer de‐
res klageberettigelse ved indsendelse af vedtægter.
§ 31. Klage efter § 29, stk. 1, skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at planen er offentligt
bekendtgjort. Klage over en afgørelse som nævnt i § 29, stk. 3, skal være indgivet senest 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den
følgende hverdag.
Stk. 2. Klage til Natur- og Miljøklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgø‐
relsen, ved anvendelse af digital selvbetjening, jf. dog § 18 b, stk. 2-4, i lov om Natur- og Miljøklagenæv‐
net. Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved anvendelse af digital selvbetje‐
ning. En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden. Myndigheden skal, hvis den
vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter klagefristens udløb
videresende klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal ved videresendelsen være ledsaget af den
påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra myndighe‐
den med myndighedens bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter.
Stk. 3. Når myndigheden videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet, sender den samtidig en
kopi af sin udtalelse til de i klagesagen involverede med en frist for at afgive bemærkninger til Natur- og
Miljøklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen.
Stk. 4. Myndighedens videresendelse af klage til og efterfølgende kommunikation om klagesagen med
Natur- og Miljøklagenævnet skal ske ved anvendelse af digital selvbetjening. Det samme gælder sager,
hvor klage ikke er indgivet ved anvendelse af digital selvbetjening, men hvor Natur- og Miljøklagenævnet
har truffet afgørelse om, at klagen ikke afvises.
Stk. 5. Indgives en klage ikke ved anvendelse af digital selvbetjening, skal myndigheden snarest videre‐
sende klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. I sådanne tilfælde finder stk. 2, 4. og 5. pkt., og stk. 3 ikke
anvendelse.
§ 32. En klage har ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.
§ 33. (Ophævet)
Tilbagebetaling og opsigelse m.v.
§ 34. Nationalparkfonden kan bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller delvis skal bortfalde, at tilskud
skal tilbagebetales eller lån opsiges, hvis tilskudsforudsætningerne eller vilkårene ikke overholdes.
Stk. 2. Tilsvarende gælder, hvor der er givet urigtige eller vildledende oplysninger, eller hvis tilskud‐
smodtageren har fortiet oplysninger af betydning for fondens afgørelse.
§ 35. Betales de i § 34 nævnte beløb ikke rettidigt, kan der opkræves morarenter på 1,3 pct. i månedlig
rente for hver påbegyndt måned fra forfaldstidspunktet.
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Kapitel 7
Nedlæggelse af en nationalparkfond
§ 36. Nedlægges en nationalparkfond, overgår fondens arealer, bygninger og anlæg og formue i øvrigt
til staten, som indtræder i fondens rettigheder og forpligtelser.
Kapitel 8
Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
§ 37. Loven træder i kraft den 1. juli 2007.
§§ 38-42. (Udelades)
§ 43. Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne.
Lov nr. 1336 af 19. december 2008 om ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, udpantningslo‐
ven og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det of‐
fentlige), der ændrer § 35, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
§ 167
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2009, jf. dog stk. 2. § 11 finder alene anvendelse på afgørelser
om lønindeholdelse, der træffes efter lovens ikrafttræden.
Stk. 2. (Udelades)
Lov nr. 484 af 11. maj 2010 om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om miljøbeskyttelse og for‐
skellige andre love (Ændringer som følge af lov om Natur- og Miljøklagenævnet m.v.), som ændret ved §
2 i lov nr. 1608 af 22. december 2010),1) der ændrer § 29, stk. 1 og 3, § 30, § 31, stk. 2-3 og § 32 samt
ophæver § 33, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
§ 28
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2011, jf. dog stk. 2.
Stk. 2-4. (Udelades)
Stk. 5. Verserende sager i Naturklagenævnet, der ikke er færdigbehandlet ved lovens ikrafttræden, fær‐
digbehandles efter lov om Natur- og Miljøklagenævnet af Natur- og Miljøklagenævnet med den i § 5, stk.
1, nr. 2, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet nævnte sammensætning. I sager, hvor Naturklagenævnet
har afholdt besigtigelse i en sag om fredning efter naturbeskyttelseslovens kapitel 6, sammensættes Naturog Miljøklagenævnet med deltagelse af de nævnsmedlemmer, der deltog i besigtigelsen.
Stk. 6. (Udelades)
Stk. 7. Miljøministeren kan i øvrigt fastsætte overgangsregler.
Lov nr. 1273 af 21. december 2011 om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om planlægning og
forskellige andre love (Digital annoncering, obligatorisk digital kommunikation, afskæring af klagead‐
gang), der ændrer § 5, stk. 1, § 6, stk. 1, § 20, stk. 3 og § 24, stk. 1, indeholder følgende ikrafttrædelsesbe‐
stemmelse:
§ 20
Loven træder i kraft den 1. januar 2012.
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Lov nr. 580 af 18. juni 2012 om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige andre
love (Reform af klagesystemet på natur- og miljøområdet m.v.), der indsætter § 31, stk. 2 og 3, indeholder
følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
§ 28
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. august 2012, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. (Udelades)
Stk. 3. Loven finder anvendelse på afgørelser truffet i 1. instans efter lovens ikrafttræden.
Stk. 4. (Udelades)
Lov nr. 80 af 28. januar 2014 om ændring af lov om erhvervsfremme og forskellige andre love (Ny
regional vækst- og udviklingsstrategi, udvidelse af Danmarks Vækstråds opgaver m.v.), der ændrer § 19,
stk. 1, nr. 3, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
§ 11
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. februar 2014.
Stk. 2. (Udelades)
Stk. 3. (Udelades)
Stk. 4. (Udelades)
Stk. 5. (Udelades)
Stk. 6. (Udelades)
Stk. 7. (Udelades)
Stk. 8. (Udelades)
Stk. 9. (Udelades)
Stk. 10. (Udelades)
Stk. 11. Loven finder ikke anvendelse på nationalparkplaner efter lov om nationalparker indtil regions‐
rådets vedtagelse af en regional vækst- og udviklingsstrategi i henhold til § 8 a, stk. 1, i lov om erhvervs‐
fremme og regional udvikling som affattet ved denne lovs § 1, nr. 10. For sådanne nationalparkplaner fin‐
der de hidtil gældende regler anvendelse indtil regionsrådets vedtagelse af en regional vækst- og udvik‐
lingsstrategi i henhold til § 8 a, stk. 1, i lov om erhvervsfremme og regional udvikling som affattet ved
denne lovs § 1, nr. 10.
Lov nr. 86 af 28. januar 2014 om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige andre
love (Obligatorisk digital selvbetjening ved indgivelse af klage samt obligatorisk videresendelse af klage
over lokalplan til Natur- og Miljøklagenævnet m.v.), der ændrer § 31, stk. 2, og indsætter § 31, stk. 4 og
5, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
§ 26
Stk. 1. (Udelades)
Stk. 2. Miljøministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af §§ 1-6, § 7, nr. 2 og 3, og §§ 8-25.2)
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Stk. 3. Loven finder ikke anvendelse for klager over afgørelser, der træffes, før loven træder i kraft. For
sådanne klager finder de hidtidige regler anvendelse.
Naturstyrelsen, den 8. december 2015
Oluf Engberg
/ Anne-Marie Vægter Rasmussen
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1)
2)

Lov nr. 1608 af 22. december 2010 trådte i kraft den 1. januar 2011, jf. lovens § 3, stk. 1.
Ved bekendtgørelse nr. 57 af 23. januar 2015 om ikrafttræden af lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige andre love, blev det
bestemt, at ændringerne trådte i kraft den 28. januar 2015.
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