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Udspil fra folketingskandidaterne Marlene Harpsøe & Morten Messerschmidt (DF):  

 

Dansk natur er også kulturarv! 

Dansk Folkepartis Marlene Harpsøe samt Morten Messerschmidt lancerer i dag et udspil med 

konkrete punkter til gavn for Nordsjællands natur. Punkterne vil indgå i det kommende valg, men 

endnu vigtigere som en del af deres lokale mærkesager i arbejdet på Christiansborg. 

I en kommentar siger de begge: 

”Nordsjællands natur er noget specielt. Fra Danmarks største søer til de mange tusinde skovhektar 

tilbyder vores region noget helt særligt. Og det er ikke bare natur. Det er kultur – fra Kong 

Valdemars slotsruin i Gurre, over Dyrehaven til den enestående naturpark, Kongernes 

Nordsjælland, hvor natur, historie og kultur går hånd i hånd. Vi skal bevare og udbygge den 

kulturarv. Vi skal passe på naturen.  

Miljø og natur drejer sig nemlig ikke alene om globale spørgsmål eller fredninger. Det handler også 

om det nære. Alt det, vi som borgere skal lære at passe på. Derfor ønsker vi at sætte fokus på de 

særlige nordsjællandske mærkesager, der har med natur og miljø at gøre”. 

1. Vore kyster 

Danmark er omgivet af hav. Det er smukt, men det er også nådesløst. Og hvert år mister vi 

bid for bid af den dansk kyst. Det skal standes med kystbeskyttelsesprogrammer. Og det er 

ikke kun en kommunal opgave. De nordsjællandske kommuner skal have statslig støtte på 

linie med, hvad Folketinget tilbyder flere jyske. At beskytte kysten må ikke være et 

økonomisk spørgsmål. 

 

2. Vore børn skal lære at respektere naturen 

Desværre hører det ikke længere til almindelig god opdragelse, at man kender sin kulturarv 

og nærmiljø. Derfor skal naturen højere på skemaet i folkeskolen, ikke blot i global 

forstand, men også lokalt. Vi skal videreformidle værdien af egen køkken- og urtehave som 

en naturlig del af madkundskab; naturvandringer skal ind i biologiundervisningen og 

nærmiljøet i geografi. Vi kan ikke forstå verden, hvis vi ikke kender det nære, der er lige 

omkring os. Derfor må det tænkes naturligt ind i folkeskolens dagligdag sammen med 

bevægelse, leg og motion. 

 

3. Truede arter beskyttes 

I Nordsjællands mange naturområder findes en af Danmarks største koncentrationer af 

truede dyrearter. Tisvilde Hegn er nr. 1 og Gribskov er nr. 3 på listen over de mest artsrige 

statsskove og - naturområder i Danmark. Vi har derfor en særlig pligt til at sikre gode og 

fredede naturområder, sådan at fugle, insekter og andet dyreliv kan få ro til atter at 

indtage sin plads i naturen. Naturparken Kongernes Nordsjælland er en god begyndelse – 

men det er netop kun en begyndelse. 
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4. Tilgængelighed i naturen  
Alle har krav på at tage del i den danske natur. Derfor skal stier, strande og veje indrettes, 
så også borgere i kørestol eller med andre handicaps kan opleve naturen. Om det handler 
om at opleve det friske havvand på en varm sommerdag eller at kunne komme til vore 
skove, mindesmærker og nationalparker, så må et handicap ikke være en hindring. Enhver 
kommune skal forpligtes til at indrette en særlig handicappolitik – også for adgangen til 
vores fælles natur, eksempelvis efter inspiration fra Slagelses ”handicapvenlige sanseskov”. 

 

5. Øresund som maritim nationalpark 
Naturen er en vigtig del af den danske identitet og nordsjællandske dna. Vi skal værne om 
både luft, land og vand. Øresund har et rigt plante- og dyreliv, og det er på vej til at blive et 
beskyttet havområde. Det er godt for biodiversiteten i Øresund. Vi ønsker på 
Christiansborg at arbejde for, at muligheden for at etablere en maritim nationalpark 
undersøges. Det vil være en unik mulighed for både at bevare, nyde samt formidle de store 
naturmæssige og historiske værdier som Øresund rummer. 


