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Indkaldelse af ideer, forslag m.v. til nationalparkplanen 
 
Det er nationalparkbestyrelsens opgave at udarbejde en plan for Nationalpark Thy, som skal danne 
grundlag for de kommende års udvikling. Planperioden er 6 år. 
 
Nationalparkplanen skal kortfattet beskrive nationalparkens nuværende tilstand og hvorledes 
nationalparkens områder i fremtiden skal beskyttes og udvikles. Planen skal være vedtaget senest 
den 31. marts 2010. 
 
For at sikre lokalt engagement og opbakning samt fremme en fælles forståelse for nationalparkens 
udvikling er det væsentligt og nødvendigt, at befolkningen inddrages i udarbejdelsen af 
nationalparkplanen.  
 
Det er således ambitionen at benytte viden, ideer og forslag fra alle aktører, herunder 
nationalparkens bestyrelse, nationalparkrådet, myndigheder, foreninger og organisationer, erhverv 
og lodsejere samt den almindeligt interesserede.  
 
Nationalparkbestyrelsen opfordrer hermed alle til at deltage aktivt i planlægningsprocessen og lade 
sig inspirere af nedenstående hovedlinjer og eksempler på planemner.     
 
 
Læsevejledning: 
 
Efterfølgende afsnit omhandler kort idéoplægget og giver en lang række eksempler på emner og forslag til 
nationalparkplanen. Endvidere oplyses om adresser, hjemmeside og slutdato for høringsperioden. 
 
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om formål, grundlag og planindhold, skal du læse de to sidste afsnit - 
side 4-5. 
 
 
 
Idéoplægget og eksempler på emner og forslag til nationalparkplanen 
 
I forbindelse med udsendelse af idéoplægget vil nationalparkbestyrelsen igangsætte en række tiltag 
for at sikre bred offentlig debat om nationalparkplanen. Denne debat vil blive formidlet via 
hjemmesiden, offentlige møder, ekskursioner, annoncering m.v. Herudover kan bestyrelsen 
nedsætte arbejdsgrupper til at viderebearbejde de modtagne ideer og forslag. Når 
nationalparkrådet er nedsat, kan det bistå bestyrelsen med arbejdet.  
 
Nedenstående er angivet nogle eksempler på emner og forslag, som skal / kan indgå i 
nationalparkplanen:   
 
1. Naturværdier 
Eksempler på forslag til, hvordan klitnaturen kan beskyttes, styrkes og udvikles: 

• Etablering af store sammenhængende naturområder - overgangszoner. 
• Synliggørelse og formidling af landskaber og geologi. 
• Hvordan og hvor kan den biologiske mangfoldighed udvikles. 
• Beskyttelse af sjældne arter. 
• Ekstensivering af arealer i omdrift. 
• Omlægning af klitplantagerne til naturnær skovdrift med mere lysåbne skovtyper. 
• Naturpleje med husdyr eller krondyr 
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• Indgåelse af frivillige aftaler med lodsejere om naturpleje – gerne for større områder 

omfattende flere ejere (planlægning og gennemførelse). 
• Udlægning af områder med fri dynamik. 
• Genskabelse af naturlig hydrologi. 
• Overvågning af nøglearter/biotoper 

 
2. Naturoplevelser og friluftsliv 
Eksempler med forslag til, hvordan naturoplevelser og friluftsliv kan styrkes: 

• Etablering af et Informationscenter – placering, arkitektur og indhold. 
• Naturvejledning 
• Planlægning af sammenhængende stianlæg inden for nationalparken – også på private 

arealer. Herunder projektet ”Adgang til Nationalpark Thy”, som medfinansieres af 
Arbejdsmarkedets Feriefond. 

• Sammentænkning af stianlæg, publikumsfaciliteter og lignende med tilsvarende anlæg uden 
for nationalparken. 

• Overordnet trafikplanlægning, herunder bedre adgang til strandene. 
• Handicapfaciliteter.  
• Aktiviteter der kombinerer naturoplevelser, motion og sundhed. 
• Fiskeri og fiskemuligheder. 
• Tiltag vedr. udvikling af bæredygtig turisme. 

 
3. Aktiviteter for og inddragelse af børn og unge 
Eksempler med forslag til, hvordan børn og unge kan aktiveres og interessen styrkes i forhold til 
nationalparken: 

• Skoletjeneste, udeskole, lejrskole o.l. 
• Rollespil, Paintball og Geocaching 
• Spejderliv 
 

4. Zonering 
Eksempler på: 

• Hvordan nationalparkplanen kan baseres på en overordnet zonering med henblik på at 
tilgodese og afveje forskellige interesser (naturbeskyttelse contra benyttelse, stille friluftsliv, 
aktiv friluftsliv osv). 

 
5. Kulturhistoriske værdier 
Eksempler med forslag til, hvordan kulturhistoriske værdier kan styrkes: 

• Synliggørelse af kulturmiljøer og kulturhistoriske spor 
• Formidling af kulturmiljøer og kulturhistoriske spor 
• Brug af eksisterende bygninger – f.eks. Kioskbygning på Stenbjerg Landingsplads og 

Lodbjerg Fyr. 
• Tilgængelighed for udvalgte kulturhistoriske besøgsmål. 
• Forskning i samspillet mellem natur og kultur. 

 
6. Markedsføring 
Eksempler på hvordan nationalparken indgår i fælles national markedsføring med hensyn til f.eks.: 

• Skiltning i nationalparken 
• Udarbejdelse af fælles informations- og markedsføringsmateriale (brochurer, andet) 
• Eksempler på hvordan nationalparken bruges til at brande lokale produkter til gavn for en 

lokal udvikling, f.eks. i forhold til: Fødevareprodukter, gårdbutikker og landbo-turisme. 
 
7. Samarbejdsaftaler 
Eksempler på, hvordan nationalparkens ledelse kan indgå samarbejdsaftaler med lokale/regionale 
foreninger, institutioner og myndigheder og private lodsejere om nationalparkens drift og udvikling, 
herunder: 
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• Koordinering af naturformidlingsaktiviteter. 
• Forskning. 
• Samarbejde med kystbyerne. 
• Samarbejde med skoler, uddannelses- og forskningsinstitutioner. 
• Kompensation og erstatning i forbindelse med frivillige aftaler om ændret drift / omlægning 
• Udvikling af turismetilbud i samarbejde med turisterhvervene. 
• Inddragelse af sent udviklede (”skovhjælpere”). 

 
8. Inddragelse af frivillige 
Eksempler på, hvordan nationalparkens ledelse kan inddrage frivillige i nationalparkens drift og 
udvikling: 

• Etablering af naturpleje-ordninger (afgræsning, høslæt, andet) 
• Formidlingsopgaver  
• Vedligeholdelse af publikumsfaciliteter 

 
9. Revision af planer 
Eksempler på, hvordan nationalparkens ledelse som grundlag for planrevision kan foretage en 
evaluering af opnåede resultater, f.eks. i form af: 

• Naturovervågning  
• Besøgstællinger 
• Ekstensivering af arealer 

  
10. Medfinansiering 
Eksempler på hvordan der kan tilvejebringes medfinansiering til gennemførelse af projekter i 
nationalparkplanen, herunder: 

• Partnerskaber med fonde og private virksomheder. 
• Sponsorater og fundraising. 

 
 
Idéoplægget annonceres og er i høring mindst 12 uger. 
 
Ideer og forslag sendes til: 
 
Nationalpark Thy 
Sekretariatet 
Søholtvej 6 
7700 Thisted 
 
E-mail: thy@danmarksnationalparker.dk 
 
Oplysninger og baggrundsmaterialer findes på: www.danmarksnationalparker.dk 
 
 
Sidste frist for indsendelse af ideer og forslag er den 10. juli 2009, kl. 12. 
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
 
Ejner Frøkjær 
bestyrelsesformand 
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Formålet med og grundlaget for Nationalpark Thy 
 
Formålet med Nationalpark Thy er: 
  

1)  at bevare, styrke og udvikle naturen, dens kontinuitet, sammenhæng og frie udvikling, især 
for de nationalt og internationalt betydningsfulde klit- og klithedelandskaber og 
næringsfattige søer og vådområder.  

2)  at bevare og forøge den biologiske mangfoldighed af naturligt hjemmehørende arter i 
plantagerne og på de dyrkede arealer.  

3)  at bevare og styrke nationalparkens kulturmiljøer og kulturhistoriske spor i klitlandskabet og 
klitplantagerne og i tilknytning til havet.  

4)  at styrke mulighederne for friluftsliv og særlige naturoplevelser i det store uforstyrrede 
landskab. 

5)  at styrke forskning, undervisning, naturvejledning og formidling af de natur- og 
kulturhistoriske og friluftsmæssige værdier.  

6)  at støtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt for 
beskyttelsesinteresserne.  

 
Følgende overordnede målsætninger lægges til grund for udviklingen af Nationalpark Thy: 
  

1)  De væsentligste naturtyper som strande, klitter, klitheder, strandenge, kalkrige overdrev og 
søer skal bevares, og deres udbredelse, kvalitet og mangfoldighed styrkes. De skal 
beskyttes mod tilgroning, afvanding, næringsstoftilførsel, invasive arter m.v. og udvikles til at 
blive bæredygtige og dynamiske økosystemer med naturlig vandbalance mv.  

2)  Der skal skabes større sammenhæng mellem nationalparkens naturområder og landska-
ber, herunder især klit- og klithedearealer. Områdernes samspil med kysten og havet skal 
styrkes.  

3)  Omlægning af klitplantagerne til naturnært drevne skove domineret af naturligt 
hjemmehørende træer og buske skal ske med særlig fokus på styrkelse af naturværdierne.  

4)  Nationalparkens karaktergivende landskabselementer og markante geologiske formationer 
og forekomster skal bevares og synliggøres.  

5)  Kulturmiljøer og kulturhistoriske spor knyttet til sandflugtsbekæmpelse, fyr- og redningsvæ-
sen, 2. Verdenskrig og til thyboernes skiftende brug af klitlandskabet og havet skal bevares,  
synliggøres, gøres tilgængelige og formidles, ligesom viden om de nævnte miljøer og spor 
skal udbygges.  

6)  Mulighederne for friluftsliv og naturoplevelser skal styrkes.  
7)  Udviklingen af friluftsliv og turisme skal ske på et bæredygtigt grundlag. 
8)  Sårbare naturområder skal beskyttes mod slitage og forstyrrende færdsel og ophold.  
9)  Formidling og naturvejledning skal styrkes og koordineres i forhold til lokale aktører gennem 

udbygning og etablering af aktiviteter, servicefunktioner og faciliteter.  
10) Forskning skal understøttes og undervisning styrkes gennem etablering af faciliteter og 

undervisningstilbud.  
11) Udviklingen af nationalparken skal ske i et samspil med omgivelserne.  
12) Nationalparkens udvikling skal følges og evalueres. 
 
 

Hvad er en nationalparkplan? 
 
Nationalparkplanen skal indeholde en beskrivelse af natur-, landskabs- og kulturhistoriske værdier 
– og have mål for hvordan værdierne skal styrkes og udvikles. Der skal også opstilles mål for 
udvikling af et bæredygtigt friluftsliv, formidling og erhverv i nationalparken. 
 
Første del af planen er en status med fokus på de værdier og potentialer, der er grundlaget for at 
udpege nationalparken. Udgangspunktet er her eksisterende viden og de rapporter og projekter,  
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der ligger til grund for, at nationalparken er udpeget. Nye undersøgelser kan eventuelt iværksættes, 
hvor der mangler viden om væsentlige emner. 
 
Anden del af planen har fokus på klare målsætninger og visioner for, hvordan naturværdierne 
afgørende styrkes og udvikles, og hvor udviklingsmulighederne for friluftslivet og erhverv samt 
formidling af områdets værdier skal beskrives. I målsætningerne skal der lægges særlig vægt på at 
udarbejde mål for udvikling af naturområderne og deres arter, herunder det økologiske potentiale, 
sammenhæng i områderne og mellem dem, kontinuiteten og den naturlige dynamik. Der kan f.eks. 
også være målsætninger, der sikrer et højere beskyttelsesniveau end Natura 2000-planen. 
Via nationalparkplanen kan bestyrelsen også vælge at tage andre aktuelle emner eller særlige 
aktiviteter ind i planen og udarbejde målsætninger for dem – eksempelvis en samlet og koordineret 
formidling af nationalparkens natur- og kulturværdier, adgangsforhold, friluftsliv, samarbejde med 
turisterhvervet, mv. 
 
Tredje del af nationalparkplanen er en handlingsplan – der skal indeholde bestemmelser om, 
hvordan planens mål kan nås. Hvordan prioriteres der i planperioden i forhold til projekter og 
aktiviteter, og hvad vil bestyrelsen arbejde for? 
En vigtig forudsætning for nationalparkplanen er, at udviklingen af nationalparken baseres på 
frivillighed og samarbejde – det vil også påvirke handlingsplanen. 
Som en del af handlingsplanen skal der være en redegørelse for, om der kræves tilladelser eller 
dispensationer fra anden lovgivning til at gennemføre planerne. 
Det er vigtigt at være opmærksom på, at tidsperspektivet for handlingsplaner, som har til formål at 
styrke naturen, kan strække sig over mere end 20-30 år, før man har nået målet 
 
Nationalparkplanen skal også beskrive, hvordan bestyrelsen vil følge udviklingen af nationalparken, 
og hvordan der bliver fulgt op og evalueret. I den efterfølgende plan vil det indgå som en fast del, at 
der evalueres og redegøres for parkens udvikling. 
 
I udarbejdelsen af nationalparkplanen skal befolkningen inddrages for at sikre lokalt engagement og 
opbakning og for at udnytte viden, ideer og forslag fra lokalbefolkningen. I planen skal det også 
beskrives, hvordan befolkningen vil blive inddraget i arbejdet med udviklingen og driften af 
nationalparken.  
 
Planen skal være så detaljeret og præcis, at nationalparkbestyrelserne er i stand til at tilrettelægge 
aktiviteter og den daglige drift efter planen. Nationalparkplanen vil ikke have retsvirkning for 
lodsejere eller myndigheder.  
  
Planen skal være i overensstemmelse med de bestemmelser, der er taget af folketing og minister 
og som fremgår af ”Lov om Nationalparker” og ”Bekendtgørelser om Nationalpark Thy”. Desuden 
skal planen også sikre, at nationalparkens udvikling er i overensstemmelse med andre vedtagne 
offentlige planer, der berører arealer i nationalparken, f.eks. kommuneplaner, vandplaner eller 
planer i henhold til EU-lovgivning. Planen er også omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og 
programmer. 
 
 
 
 


