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Kære Peter Arnold Busck 

 

Mange tak for din henvendelse angående regeringens initiativ ”Danmarks 

naturstier – en omvej værd”. 

 

Regeringen ønsker, at alle skal have glæde af naturen og lære naturen bedre at 

kende. Derfor har vi nu lanceret en vision for ”Danmarks naturstier – en omvej 

værd”, hvor vi foreslår, at der skal etableres et nationalt net af stier og ruter i 

Danmark.  Netværket skal binde vores natur sammen og skabe sammenhængende 

naturskønne ruter. 

 

Vi går nu i gang med at række ud til alle de aktører, der skal være med til at give 

visionen form. Staten har mange naturarealer med gode rekreative stier, som 

netværket skal baseres på, og vi samarbejder tæt med KL om at få så mange at 

kommunernes stier med som muligt. Vi vil naturligvis også meget gerne have stier 

på private arealer med, men det skal understreges, at det udelukkende skal være 

på frivillig basis. 

 

Realisering af initiativet forudsættes af, at der kan opnås medfinansiering fra 

fonde. Derfor er der i den kommende tid fokus på at indgå i dialog med centrale 

fonde om dette, hvorefter den egentlige udvikling i gangsættes. 

 

En central ambition med initiativet er at sikre en samlet og koordineret 

formidlingsindsats, som f.eks. kan være formidling om god adfærd i naturen og 

reglerne for færdsel på stierne og ruterne i netværket, hvis de f.eks. løber gennem 

private arealer.   

 

Derfor er de private lodsejere en af de centrale aktører, som vi i det videre arbejde 

vil række ud til, når vi tager fat på den mere konkrete udvikling af ”Danmarks 

naturstier – en omvej værd. Jeg glæder mig derfor over, at I har rakt ud angående 

dette initiativ, og jeg håber meget, at I vil bidrage til at give initiativet form i den 

videre proces.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Lea Wermelin 

 


