
 
 

 

 
 

NATIONALPARKPLAN 2010 – 2016 
 

FOR NATIONALPARK THY 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Nationalpark Thy – Sekretariatet – Søholtvej 6 – DK-7700 Thisted 
 

Tlf. +45 97 97 70 88 – thy@danmarksnationalparker.dk – www.nationalparkthy.dk 

mailto:thy@danmarksnationalparker.dk


Nationalparkfond Thy 
Søholtvej 6 
7700 Thisted 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kolofon 
 
Titel:  Nationalparkplan 2010-2016 for Nationalpark Thy 
 
Forfattere:  Ib Nord Nielsen & Else Østergaard Andersen 
 
Fotos:   Ib Nord Nielsen 
 
ISBN:  978-87-993799-0-3 
 
Pdf-version: Publikation findes i pdf-version til download på  

www.nationalparkthy.dk 



 

 1

Forord 
Danmarks første nationalpark blev indviet i august 2008, og her i foråret 2010 
foreligger så Danmarks første nationalparkplan. Bestyrelse og medarbejdere i 
Nationalpark Thy har siden begyndelsen af 2009 arbejdet hårdt for at blive 
færdige til tiden. I løbet af idéindkaldelsesfasen kom der 50 forslag fra 
offentligheden, og disse forslag har sammen med den daværende styregruppes 
rapport til miljøministeren i sommeren 2005 været en væsentlig del af 
grundlaget for udarbejdelse af planen. 
  
Lige fra det første bestyrelsesmøde i Nationalpark Thy 6. januar 2009 har 
udarbejdelsen af denne plan haft førsteprioritet – sammen med alle de andre 
spændende og presserende opgaver, der skal løses, når landets første 
nationalpark skal etableres. Udfordringen har til stadighed været "Danmarks 
første": Den første forretningsorden for en nationalparkbestyrelse, den første 
ansættelse af en nationalparkleder, udpegning af det første 
nationalparkråd, udarbejdelse af den første nationalparkplan osv., osv. 
 
Det har ikke været muligt - og heldigvis for det, kan man sige!! - at kigge andre 
steder hen for at se, hvordan andre har grebet diverse opgaver an! Her i Thy 
blev vi de heldige, der skulle betræde de nye stier for første gang. Vores natur 
med klitter og klitheder kombineret med en vellykket undersøgelsesproces i 
perioden 2003 til 2005 og thyboernes opbakning til nationalparkideen gjorde, at 
Nationalpark Thy blev Danmarks første!! Det har i sandhed ikke været kedeligt at 
være med til at løfte en sådan opgave! 
  
Planperioden for nærværende plan er som udgangspunkt 6 år, hvorefter 
der foretages en revision. Planen indeholder en beskrivelse af nationalparkens 
nuværende natur-, landskabs- og kulturhistoriske værdier, og der er opstillet mål 
for, hvordan disse værdier kan styrkes og udvikles. Der er ligeledes opstillet mål 
for udvikling af friluftsliv, formidling og erhverv i nationalparken. For bestyrelsen 
har det høj prioritet, at der bygges videre på de gode erfaringer med inddragelse 
af den lokale befolkning. Den lokale opbakning til "vores" nationalpark er det 
fortsatte grundlag for en positiv udvikling. Fremadrettet vil der blive behov for, 
at konkrete opgaver løses i et frugtbart samspil mellem lodsejere, parkens 
ansatte og et korps af frivillige. 
  
Denne nationalparkplan bliver det væsentligste grundlag for udvikling af 
Nationalpark Thy i de første år. En sådan plan skal især give muligheder frem for 
begrænsninger, men den skal på den anden side også være vores fælles garanti 
for, at det er inden for planens rammer, at udviklingen sker. Det er bestyrelsens 
håb, at lokalbefolkningen til stadighed vil forsyne bestyrelse og ansatte i 
Nationalpark Thy med gode ideer til konstant udvikling af parken, så 
"idéindkaldelse" ikke begrænser sig til en formaliseret proces hvert 6. år!  
 
Desuden danner planens indhold og visioner grundlag for de årlige bevilliger på 
finansloven, og den kan forhåbentlig også være et troværdigt grundlag for at 
søge økonomisk medfinansiering fra eksterne parter til gennemførelse af de 
største investeringer.  
 
  
Ejner Frøkjær.  
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1. Sammenfatning 
Nationalpark Thy’s første nationalparkplan er også den første i Danmark. Planen 
er udarbejdet af bestyrelsen for Nationalparkfond Thy og omfatter bestyrelsens 
visioner og mål for nationalparkens udvikling på en 20-30 årig tidshorisont, 
prioritering af de forskellige mål for nationalparken, samt en beskrivelse af, 
hvordan målene kan nås. Nationalparkplanen danner grundlag for fondens 
arbejde med at etablere og udvikle Nationalpark Thy.  
 
Nationalparkplanen har ingen retsvirkning for hverken lodsejere, kommune eller 
region og nationalparkfonden har ingen myndighedskompetence. Realisering af 
planen afhænger således af, hvad der kan gennemføres via frivillige aftaler med 
lodsejerne og samarbejde med offentligheden.  
 
Nationalparkplanen har taget udgangspunkt i det materiale, der er udarbejdet 
som grundlag for behandlingen af forslaget til oprettelse af Nationalpark Thy 
suppleret med viden og forslag fra myndigheder, organisationer og offentlighed.  
Planperioden er 6 år. Det forventes dog, at planperioden for Nationalpark Thy’s 
første plan reelt bliver kortere, idet nationalparkplanlægningen skal tilpasses 
Natura 2000 planlægningen i Danmark. Natura 2000 planerne er i skrivende 
stund endnu ikke sendt i offentlig høring og forventes tidligst vedtaget i 2010.  
 
Naturen i Nationalpark Thy har højeste prioritet og det skal sikres, at naturen i 
nationalparken på langt sigt er varieret og i balance med de menneskelige 
aktiviteter. Det største potentiale for naturforbedringer i Nationalpark Thy ligger i 
naturnær drift med hjemmehørende træarter i plantagerne, genskabe naturlig 
vandstand, samt skabe større sammenhæng mellem klitheder langs kysten.  
 
I Nationalpark Thy findes historien om samspillet mellem natur og kultur langs 
vestkysten af Thy gennem årtusinder. Natur- og kulturværdierne i parken, 
koordineret og udbygget forskning og undervisning samt formidling og natur-
vejledning skaber et værdifuldt grundlag for øget friluftsliv og turisme – til gavn 
for erhvervslivet lokalt i og omkring nationalparken og for landsdelen Thy.  
 
Nationalparkplanen er bygget op således, at den indeholder en status for 
Nationalpark Thy: de forudsætninger, der ligger til grund for planen samt 
nationalparkens aktuelle tilstand, beskyttelse og udviklingsmuligheder af bl.a. 
natur- og kulturværdierne, friluftsliv m.m. Planen beskriver bestyrelsens 
målsætning i relation til de mål, som er opstillet i Bekendtgørelse om 
Nationalpark Thy. I handlingsplanen beskrives den konkrete indsats, som 
bestyrelsen ønsker at sætte i værk med henblik på at nå de fastsatte mål. 
Endelig redegøres kort for, hvilke tilladelser og dispensationer, der er nødvendige 
for at realisere planen, en oversigt over forventningerne til revision af planen, 
samt et overslag over, hvor meget det koster, at udføre alt det, som bestyrelsen 
ønsker i de kommende 6 år.  
 
De resultater, der kan opnås i planperioden beror dels på, hvad bestyrelsen kan 
opnå aftale om, dels hvor mange midler, der kan tilvejebringes til de konkrete 
projekter. Bestyrelsen vil og skal virke for at planen gennemføres. Men der kan 
være konkrete temaer og projekter, som må prioriteres lavt i planperioden, 
udskydes til senere planperioder eller helt udelades, hvis der ikke kan opnås de 
fornødne aftaler eller skabes det fornødne finansieringsgrundlag. 
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2. Indledning 

Forhistorien 

I Naturfredningskommissionens betænkning om naturfredning (Betænkning nr. 
467 – 1967) viste en analyse af egnskarakteristiske områder af stor 
videnskabelig og landskabelig værdi, at bl.a. klitlandskaberne i Thy havde 
potentiale til at realisere en idé om naturparker i Danmark: ”Ingen andre steder i 
Danmark har man, som i Vestthy, så stort et sammenhængende område, hvor to 
så forskellige landskabstyper mødes; mod vest ligger det magre klitlandskab 
med parabelklitter, værnskove og et specielt kystfiskeri, mod øst det frodige, 
velopdyrkede morænelandskab.” 
 

 
Betænkning nr. 467 - 1967 

 
Disse tanker hos de centrale naturfredningsmyndigheder var der ikke stor 
interesse for at gå videre med, dels fordi Danmark var så intensivt udnyttet og 
dels fordi der var ønske om at sikre en generel beskyttelse af det åbne land, der 
kunne blive svækket, hvis der blev udpeget naturparker. Et sidste afgørende 
forhold var de begrænsede ressourcer. 
 
I 1986 blev emnet igen taget op på baggrund af et forslag til folketingsbeslutning 
om etablering af danske naturparker. Der blev igangsat et naturparkpilotprojekt 
for Det Midtjyske Søhøjland. Pilotprojektgruppens rapport fik betydelig 
opbakning på lokalt niveau, men opbakningen manglede hos de regionale og 
centrale myndigheder, og tanken om naturparker blev atter opgivet. 
 
I 1999 anbefalede OECD i sin evaluering af Danmarks indsats på miljøområdet, 
at der blev undersøgt muligheder for at etablere nationalparker samt at Danmark 
skulle ”fortsætte gennemførelsen af den nationale strategi for biodiversitet og 
udarbejde en national handlingsplan for naturbeskyttelse, der indeholder 
kvantitative målsætninger og tidsfrister”. 
 
Som følge af ikke mindst OECD’s vurdering af og anbefalinger til Danmarks 
naturbeskyttelsespolitik blev Wilhjelmudvalget nedsat i 2000. Udvalget skulle 
udarbejde grundlaget for en national handlingsplan for biologisk mangfoldighed 
og naturbeskyttelse 
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I Wilhjelm-udvalgets rapport – ”En rig natur i et rigt samfund” - fra august 2001 
blev det anbefalet, at hede- og klitlandskaberne i Thy skulle udpeges som 
nationalt naturområde. Senere blev ideerne fulgt op i miljøminister Hans 
Christian Schmidts ni-punkts program "Danmarks Natur" fra 2002. Resultatet 
blev, at 6 områder i Danmark blev foreslået som nationalparker, herunder 
klithedelandskaberne i Thy.   
 
På grund af landbrugets og jægernes skepsis kom Thy ikke med i den første 
udpegning af pilotprojekter. Først efter et afklarende møde med deltagelse af 
Viborg Amt, kommunerne og lokale interesseorganisationer med særlig interesse 
for projektet kom der afgørende positive tilbagemeldinger. Alle blev enige om, at 
man ville deltage positivt i et to-årigt undersøgelsesprojekt, dog med en række 
forbehold og en reel mulighed for at takke nej til en nationalparkstatus efter 
undersøgelses-perioden. På dette grundlag traf miljøministeren beslutning om at 
udpege Thy som undersøgelsesprojekt den 22. august 2003. 
 

Undersøgelsesprojekt Nationalpark Thy 

Ansvaret for undersøgelsesprojektet blev lagt i hænderne på en styregruppe på 
18 medlemmer bestående af lokale repræsentanter for natur-, kultur- og 
friluftsorganisationer, erhvervsforeninger, turistforeninger samt repræsentanter 
for Viborg Amt og Thisted, Hanstholm, Sydthy kommuner og Skov- og 
Naturstyrelsen. Hanstholm Kommunes borgmester, Ejner Frøkjær blev udpeget 
som formand for styregruppen og Skov- og Naturstyrelsen, Thy varetog 
sekretariatsopgaverne.  
 
Rammerne for undersøgelsesprojektet blev udstukket i miljøministerens 
igangsættelsesbrev. Nedenstående er angivet nogle af de vigtigste 
forudsætninger og opgaver, som styregruppen skulle tage stilling til: 
 
 Formålet er at udarbejde en vision med plan for afgrænsning og indhold af en 

nationalpark for Thy med baggrund i undersøgelser og lokal debat. 
 Udgangspunktet er et sammenhængende areal i Vestthy fra Hanstholm i nord 

til sydspidsen af Agger Tange. Området afgrænses mod øst af 
landbrugslandet.  

 Undersøgelsesområdet skal være karakteriseret af naturtyperne klitter, 
klitheder, plantager og søer. 

 Bysamfundene Klitmøller, Nr. Vorupør, Stenbjerg og Agger er ikke omfattet. 
 Der lægges vægt på, at undersøgelsesprojektet peger på løsninger, der 

afgørende styrker naturen og dens muligheder for udvikling, som styrker 
varetagelsen af de kulturhistoriske værdier, og som fremmer befolkningens 
muligheder for at opleve naturen. 

 Undersøgelsesprojektet skal gennemføres lokalt i tæt samarbejde mellem de 
lokale myndigheder, foreninger og Skov- og Naturstyrelsen, Thy og under 
løbende inddragelse af lokalbefolkningen. 

 Udviklingen skal i det alt væsentlige baseres på frivillighed og lokaltilslutning. 
 Styregruppen skal tage udgangspunkt i, at udviklingen af en nationalpark 

forventes at foregå over et længere tidsrum f.eks. 20-30 år.  
 I dialog med befolkningen skal der udarbejdes en samlet rapport der 

beskriver visioner for, og indhold og afgræsning af en evt. nationalpark i Thy. 
Rapporten skal foreligge senest 1. juli 2005. 
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Det stod hurtigt klart for styregruppen, at borgerinddragelsen skulle prioriteres 
højt. Grundlæggende mente styregruppen, at borgerinddragelsen ville sikre, at 
de mange aktører og interesserede fik deres synspunkter i fælles dialog, og at 
der kunne udvikles medejerskab og findes bæredygtige forslag og løsninger.  
 
Den 13. januar 2005 indledtes borgerinddragelsen med et informationsmøde, 
hvor mere end 400 personer deltog. Herefter arbejdede mere end 200 
engagerede borgere i 4 arbejdsgrupper med temaerne naturen, kulturhistorien, 
friluftslivet og erhvervslivet. De frivillige deltagere valgte en formand for hver 
arbejdsgruppe ud af deres midte. Under disse arbejdsgrupper dannede der sig 
hurtigt 26 temagrupper, hvor arbejdsgruppemedlemmerne fordelte sig efter 
interesse for det enkelte tema. Herudover blev der sidst i undersøgelsesperioden 
dannet fire geografiske arbejdsgrupper i henholdsvis Klitmøller, Nr. Vorupør, 
Stenbjerg og Agger for at belyse samspillet mellem naturområderne og 
kystbyerne. 
 
Med baggrund i resultaterne af disse gruppers vedholdende, frivillige arbejde 
samt de særlige undersøgelser og projekter som styregruppen igangsatte, blev 
den endelige rapport til miljøministeren udarbejdet og afleveret i fuld enighed 
den 1. juli 2005. 
 
Visionen med plan for afgrænsning og indhold af en nationalpark for Thy var på 
plads. 
 
I nedenstående boks er angivet de vilkår, som var medvirkende til, at 
styregruppen enstemmigt kunne anbefale Nationalpark Thy. 
 
 
 

Styregruppens rapport til miljøministeren – 1. juli 2005 (side 9) 

Styregruppen har i enighed besluttet, at nedenstående vilkår og kriterier for afgrænsning af en nationalpark i 
Thy er ultimative. Disse vilkår og kriterier er absolutte forudsætninger for etablering af Nationalpark Thy. 
Såfremt der senere i beslutningsfasen ændres i vilkår og kriterier for den geografiske afgrænsning, står 
styregruppen ikke længere bag den fælles beslutning om afgrænsning. 
 
De grundlæggende vilkår for styregruppens valg af kriterier til brug for udpegningen af en afgrænsning er 
følgende: 
 
 Der vil ikke ske indskrænkninger i den private ejendomsret på de arealer, som kommer til at ligge inde i 

en evt. nationalpark. 
 Der vil gælde samme generelle regler inden for en nationalpark, som i resten af landet. F.eks. 

naturbeskyttelseslovens §3, EU habitatdirektiv og vandrammedirektiv.  
 De almene regler for offentlighedens adgang til naturen vil fortsat gælde på private og offentlige arealer i 

en nationalpark. 
 Omkring kystbyerne vil der fortsat være mulighed for udvikling under hensyn til eksisterende 

beskyttelsesinteresser. Gældende arealreservationer respekteres. 
 Landbrugsbedrifter beliggende i en nationalpark skal som hovedregel have samme mulighed for udvikling 

som andre steder. Jf. miljøministerens udmelding i Landsbladet den 11. april 2003. 
 Lodsejerne kan frivilligt vælge, om der skal indgås aftaler om ændring af driften. Der vil blive givet 

kompensation for ulemper og tab. 
 Der vil ikke blive udlagt bufferzoner på grund af områdets nationalparkstatus. 
 Der vil ikke komme fiskeri- og jagtrestriktioner på private arealer på grund af områdets 

nationalparkstatus.   
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Danmarks første Nationalpark 

Efter ca. 2 år blev nationalparkloven vedtaget den 24. maj 2007, og 
miljøministeren fik hermed mulighed for at oprette nationalparker i Danmark. 
Loven fastlagde formålet med nationalparkerne, hvordan de udpeges, hvordan 
en nationalpark organiseres og hvilke virkemidler, der er til rådighed. 
 
Den 29. juni 2007 indgik alle partier i Folketinget undtagen Enhedslisten forlig 
om at påbegynde etablering af et netværk af nationalparker. I den forbindelse 
blev det besluttet straks at igangsætte proceduren for oprettelse af en 
nationalpark i Thy. 
 
Nationalpark Thy er udpeget på grund af områdets sammenhængende 
klitlandskaber og den unikke natur, som har national og international betydning. 
Lige så vigtigt har den store lokale opbakning til nationalparken været. 
 
Nationalpark Thy omfatter en vigtig del af det nordeuropæiske klitareal og den 
sjældne naturtype ”nordatlantisk klithede”. En stor del af plante- og dyrelivet i 
området er særpræget, sjældent og sårbart. En nationalpark i Thy giver derfor 
gode muligheder for at sikre naturens udvikling og kontinuitet, øge den 
biologiske mangfoldighed og give naturens egne processer mulighed for fri 
udvikling.  
 
Området rummer desuden vigtige kulturhistoriske spor i klitlandskabet, i 
klitplantagerne og ved havet. I nationalparken vil det derfor være væsentligt, at 
de kulturhistoriske værdier styrkes gennem en øget synliggørelse, bevaring og 
tilgængelighed.  
 
Endelig vil Nationalpark i Thy skabe bedre muligheder for at styrke borgernes 
naturoplevelser og friluftsliv, ligesom den lokale udvikling forventes understøttet 
igennem øget turisme og styrket undervisning, forskning og naturvejledning.  
 
Samlet set ventes Nationalpark Thy at være et aktiv for den lokale udvikling og 
være med til at sikre en positiv udvikling i Thy.  
 
Nationalpark Thy vil blive udviklet i et tæt samspil mellem lokalsamfundet og 
parkens bestyrelse, nationalparkrådet, Thisted Kommune, Miljøministeriet, 
lodsejere, organisationer, naturgæster og andre interessenter som f.eks. 
Støtteforeningen Nationalpark Thy.  
  
Samarbejdet mellem aktørerne er altafgørende for, hvordan nationalparken 
udvikler sig. Kodeordene er planlægning, frivillighed og lokal medindflydelse. En 
nationalpark bliver i sagens natur ikke skabt fra den ene dag til den anden, men 
er resultatet af en langsigtet planlægning og udvikling over 20-30 år eller mere. 
 
Nationalpark Thy udgør ca. 24.400 hektar og strækker sig i et op til 12 kilometer 
bredt bælte langs vestkysten fra Agger Tange i syd til Hanstholm i nord – i alt 54 
km. Nationalparken omfatter kyst, klitter, klitheder, klitplantager og store søer – 
bundet sammen af blandt andet mindre, ekstensive landbrugsarealer. 
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Nationalpark Thy 
  
58%  af arealet er fredede områder  
13%  er vildtreservater 
63%  er beskyttede naturtyper 
53%  af arealerne er internationale naturbeskyttelsesområder 
25%  af arealerne er privatejede klitheder, plantager, søer og landbrugsarealer 

 

Forslag til Nationalpark Thy 

Den 4. april 2008 offentliggjorde miljøminister Troels Lund Poulsen forslag til 
Nationalpark Thy. Det blev startskuddet til en 16 uger lang debat- og 
høringsfase, hvor alle borgere, lodsejere, interesseorganisationer og 
myndigheder blev inviteret til at tage del i debatten. 
 
Forslaget omfattede et udkast til bekendtgørelse og et informations- og 
debathæfte, som fortalte nærmere om bekendtgørelsens indhold, forslag til 
bestyrelsens sammensætning og nationalparkens økonomiske vilkår. Der blev 
desuden medsendt en folder om områdets seværdigheder og en særlig 
lodsejerfolder, ligesom der blev vedlagt detailkort til de berørte lodsejere. 
Forslaget var til debat frem til 28. juli 2008. 
 

Bekendtgørelse om Nationalpark Thy 

Bekendtgørelse nr. 840 af 18. august 2008 om Nationalpark Thy indeholder 
kapitler om formål og afgrænsning, målsætninger for nationalparkens udvikling, 
planlægningszoner, kommune- og lokalplanlægning, Nationalparkfond Thy samt 
administrative bestemmelser og ikrafttrædelse. 
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Indvielsen 

Den 22. august 2008 var en festdag i Thy. Danmark kom på naturverdenskortet med sin 
første nationalpark – Nationalpark Thy. Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) holdt 
åbningstalen ved folkefesten, hvor 200 brevduer og 100 drager fløj af sted med det glade 
budskab under overværelse af godt 3000 tilskuere. Efter miljøminister Troels Lund Poulsens 
tale blev det nye nationalparklogo præsenteret. Borgmester Erik Hove Olesens tale blev 
efterfulgt af Thy Masterclass Kammermusikfestival, der bl.a. uropførte ”Nationalparken”. Et 
særligt komponeret værk af Craig Goodman til et digt af Knud Sørensen. 
 

 
NATIONALPARKEN  
 
Engang  
var den stivnede klit en byge af sandskorn  
der fyldte blæsten op  
engang  
var ethvert af de træer  
der i dag  
gør landskabet loddent  
kun en drøm om et frø  
engang  
var hjælmen kun spinkle strå  
som syntes fortabt  
i det ørkenlignende engang  
syntes den opgave umulig:  
At drage grænsen mellem natur og kultur  
at forene  
menneskets natur  
med naturens menneske  
i en fælles drøm om mangfoldighed.  
 
Der er byggen der bøjer nakken  
og danner en langsom bølge  
hen over marken ved klittens fod  
der er revlingens millioner af sorte kloder  
der er gederams med de ukuelige blomster  
der er det grønne græs  
der giver rumlen i køernes maver  
og så er der  
det mest danske som tænkes kan:  
Lærken  
der synger i det saltduftende  
himmelrum over klitheden.  
Men se så også:  
En mangfoldighed af søer  
der blåt  
spejler den evighed  
ingen kan gribe med hænderne.  
 
Går stille  
gennem det landskab som århundreder formede  
går seende  
går lyttende  
medbringende den lugtesans  
som her  
er sat i frihed.  
Og en trane  
letter et sted bagude  
og en svartbag jamrer  
gennem flere horisonter  
og så mærker jeg på kinden den blæst  
som her  
var skaberen  
og skaberen kryber ind i mit øre  
hvisker:  
Jeg kræver kun ydmyghed. 
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Ejner Frøkjær, den nye bestyrelsesformand for Nationalpark Thy, afsluttede 
talerrækken. Herefter opførte 75 korsangere samt Nordvestjysk Brass Band bl.a. 
”Nationalpark Kantate” af Preben Nørgaard Christensen.  
 
De mange fremmødte gæster blev efter den officielle indvielse bespist med 
specialiteter fra Thy og samtidigt kunne man på den til lejligheden opførte 
markedsplads besøge boder med smagsprøver fra Thy’s mange lokale 
fødevareproducenter. Man kunne også se en fotoudstilling fra området, og i den 
omgivende plantage var det muligt at afprøve en række aktiviteter, som for 
eksempel hestevognsture, terrænløb, træklatring og en surfsimulator. Sidst men 
ikke mindst var en lang række lokale foreninger og institutioner repræsenteret 
med informationsboder. Herunder Biologisk Forening for Nordvestjylland, som 
markerede indvielsen ved at uddele et gratis temanummer af ”Naturnyt” om 
”Naturen i Nationalpark Thy”. Statsministeren og miljøministeren afsluttede 
dagen med at cykle forrest og indvie nationalparkens nye mountainbikebane. 
 
Om aftenen fortsatte festen i kystbyerne med en lang række arrangementer, 
som kulminerede med bål på stranden langs hele nationalparkkysten.  
 
En stor dag for Thy! 
 

Nationalparkbestyrelsen 

Miljøminister Troels Lund Poulsen udpegede bestyrelsen for Nationalpark fra og 
med den 1. januar 2009 og bestyrelsen holdt sit første møde den 6. januar. 
 
Den 1. september 2009 bestod bestyrelsen af: 
 
Navn                                 Organisation 
Ejner Frøkjær (formand) Nationalpark Thy 
Ole Westergaard Thisted Kommune 
Helle Sievertsen Danmarks Naturfredningsforening 
Jacob Funder Friluftsrådet 
Sisse Wildt VisitDenmark 
Bodil Gyldenkerne Dansk Landbrug 
Jytte Nielsen Museet for Thy og Vester Hanherred 
Hans Buck Thy Erhvervsråd 
Lone Mark Netværk af Aktive Kystbyer 
Tage Espersen Danmarks Jægerforbund 
Heriette Tøttrup Hansen Dansk Ornitologisk Forening 
Mona Kyndi Støtteforeningen Nationalpark Thy 
Tage Leegaard Nationalparkrådet 
Ditte Svendsen Skov- og Naturstyrelsen 
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Nationalparkrådet 

Bestyrelsen for Nationalpark udpegede i foråret 2009 nationalparkrådet, som 
holdt sit første møde den 25. juni 2009. Den 1. september 2009 bestod rådet af: 
 
Navn                                  Organisation 
Jens Roesgaard (formand) Dansk Idræts-forbund 
Jens Brolev (næstformand) Danmarks Naturfredningsforening 
Tage Leegaard Biologisk Forening for Nordvestjylland 
Mads Kjærgaard Thylands Lystfiskerforening 
Knud Søgaard Historisk Samfund for Thy og Vester Hanherred 
Eigil T. Andersen Egnshistorisk Forening for Sydthy 
Jon Johnsen Lodsejerforeningen 
Niels Odder Sammenslutningen af økologiske producenter 
Gunda Odgaard Turistbranchen 
Finn Jorsal Ungdomsuddannelserne 
Harry Hjaltelin Støtteforeningen Nationalpark Thy 
Henrik Bak De uniformerede ungdomskorps i Thy 
Jan S. Kristensen Friluftsrådet 
Hans Christian Mikkelsen Jægerne i Thy 
Søren Hansen Landbruget i Thy 
Preben Toft Holler LandsbyGruppen i Thy 
Harald Nielsen Foreningen Ligeværd 
Thomas Federspiel Advokat Thomas Federspiel 
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3. Status 

3.1 Rammer og forudsætninger for nationalparkplanen 
 
Der er ikke fastsat krav til planens præcise udformning, men den skal indeholde 
en redegørelse for områdets nuværende og potentielle naturværdier m.v. Denne 
statusdel vil omfatte en kortfattet beskrivelse af en række udvalgte emner med 
oplysninger om status, trusler, udviklingsmuligheder m.m. Statusdelen vil især 
fokusere på de særlige værdier og udviklingsmuligheder som har ligget til grund 
for oprettelsen af nationalparken.  
 
Nationalpark Thy’s første nationalparkplan beskriver de visioner, som bestyrelsen 
har for udviklingen af Nationalpark Thy på et 20-30 årigt sigte, samt 
målsætninger, prioriteringer og handlingsplaner for planperioden. 
Nationalparkplanen sætter således rammerne for den kommende drift og 
udvikling af Nationalpark Thy og fonden vil virke for, at planen gennemføres.  
 
De generelle bestemmelser for oprettelse og drift af nationalparker er fastlagt i 
Lov om nationalparker1 og de særlige bestemmelser vedrørende Nationalpark 
Thy er fastlagt i Bekendtgørelse om Nationalpark Thy2. Det er pålagt bestyrelsen 
for Nationalparkfond Thy at udarbejde og vedtage en nationalparkplan for 
etablering og udvikling af nationalparken senest 31. marts 2010 og planen skal 
revideres hvert 6. år.  
 
Der har været relativt kort tid til at udarbejde Danmarks første nationalparkplan. 
Jf. bemærkningerne til Forslag til Lov om nationalparker3 forventes det, at en 
nationalparkplan kan foreligge senest to år efter oprettelsen af nationalparken 
sekretariat. Nationalpark Thy blev indviet i august 2008 og bestyrelsen var på 
plads i januar 2009. Dermed har bestyrelsen for Nationalpark Thy reelt haft 15 
måneder til at udarbejde og vedtage sin første nationalparkplan – heraf har 24 
uger været reserveret til borgerinddragelse i dels en forslagsfase (april til juli 
2009) og dels en høringsfase (december 2009 til marts 2010). 
 
Nationalparkplanen skal jf. lovgivningen tilpasses Natura-2000 planlægningen og 
senest revideres 2 år efter at Natura 2000-planen er vedtaget. De endelige 
Natura 2000-planer skulle offentliggøres senest 22. december 2009 jf. Lov om 
miljømål4, men er ifølge By- og Landskabsstyrelsen blevet forsinkede. Da en 
betydelig del af Nationalpark Thy er Natura 2000 områder forventes det derfor, 
at Nationalpark Thy’s nationalparkplan skal revideres indenfor ganske få år. Den 
første nationalparkplan har altså forventeligt en reelt kortere levetid end de 6 år, 
som planperioden skal dække.  
 
Uanset dette forhold har bestyrelsen valgt at planlægge for drift og udvikling af 
Nationalpark Thy i en 6-årig periode fra 1. april 2010 til 31. marts 2016.  
 

 
1 Lov nr. 533 af 6. juni 2007 
2 Bek. nr. 840 af 18. august 2008 
3 Lovforslag nr. L131. Folketinget 2006-07 
4 LBK nr. 932 af 24. september 2009 
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Eksisterende lovgivning og juridisk gyldige planer 

Nationalparkplanen skal respektere eksisterende lovgivning og juridisk gyldige 
planer, herunder også udpegning af internationale naturbeskyttelsesområder og 
fredningsbestemmelser. 
 
I forbindelse med kommunalreformen og amternes nedlæggelse den 1. januar 
2007 fik regionplanretningslinjerne i de gældende regionplaner retsvirkning som 
landsplandirektiv. Ved ikrafttræden af vandplanerne bortfalder nogle af 
retningslinjerne i regionplanen. Thisted Kommune kan ved udarbejdelse af nye 
kommuneplaner aktivt søge Miljøcenter Århus om ophævelse af gældende 
regionplanretningslinjer. Regionplanretningslinjer, der ikke udtrykkeligt er eller 
bliver ophævet i kommuneplaner, vil fortsat være gældende med retsvirkning 
som landsplandirektiv.  
 
Med kommunalreformen og sammenlægningen af de tre kommuner i Thy 
(Hanstholm, Sydthy og Thisted Kommuner) fik Thisted Kommune 1. januar 2007 
kompetencen til at planlægge for udviklingen i byerne og på landet. 
Kommuneplanen bliver fremover den bærende plan for mål og regler for 
arealanvendelsen i kommunen og den fysiske planlægning skal fastlægge 
rammerne for anvendelsen af arealer i byer og det åbne land. Processen for 
udarbejdelsen af ny planstrategi og ny kommuneplan for Thisted Kommune er 
ikke offentliggjort. Viborg Amts Regionplan 2005 gælder derfor fortsat for arealer 
i det åbne land, og er den overordnede plan for beskyttelse af natur og miljø.  
 
Nationalpark Thy indeholder meget store naturområder med en lang kontinuitet. 
Det er derfor heller ikke sært, at nationalparken er omfattet af en lang række 
bestemmelser i relation til fredning og beskyttelse af natur- og kulturværdier5. 
53% af nationalparken er udpeget som internationale naturbeskyttelsesområde 
(EU- fuglebeskyttelses-, EU-habitat- og Ramsar-områder tilsammen kaldet 
Natura 2000). Nationalparken rummer desuden en række store 
landskabsfredninger: Hanstholm Vildtreservat, Vandet Sø, Vangså-heden, Førby 
Sø, Stenbjerg-Vorupør, Lillehav, Lyngby-Flade Sø, samt Agger Tange. Dertil 
kommer en række fredede fortidsminder indenfor nationalparkens grænser. 
Hanstholm-reservatet og Agger Tange er endvidere beskyttet som natur- og 
vildtreservater. Størstedelen af arealet i øvrigt er beskyttede naturtyper omfattet 
af Lov om naturbeskyttelse6 eller fredskov omfattet af Lov om skove7.     
 
I Viborg Amts Regionplan 20058 er hele det område, der i dag er Nationalpark 
Thy udlagt som særligt beskyttelsesområde. Udgangspunktet er her, at 
naturtilstanden ikke må forringes. Naturområderne er sårbare over for indgreb, 
der ændrer vegetationens sammensætning og vandstandsforholdene. Det 
betyder, at der ikke må ske tilplantning af lysåbne naturtyper, eller gennemføres 
dræningsprojekter eller oprensning af grøfter, der ændrer vandstandsforholdene 
i fugtige eller våde naturområder. Byggeri og anlæg, som indebærer forringelser 
af områdernes egnethed som levested for dyr og planter kan ikke finde sted. 
Anlæg, der udgør spærringer eller skærer igennem områderne, skal undgås. De 
særlige beskyttelsesområder er dog ikke en forbudszone, hvor intet kan foregå. 

 
5 Se evt. http://kort.arealinfo.dk 
6 LBK nr. 933 af 24. september 2009 
7 LBK nr. 945 af 24. september 2009 
8 Se evt. www.blst.dk 
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Naturtilstanden må gerne forbedres, hvilket til tider kan indarbejdes i konkrete 
bygge- og anlægsprojekter.  
 
Nationalpark Thy indeholder søer og vandløb med skærpet målsætning, et 
vandløb med basismålsætninger som gyde og opvækstvand for laksefisk, samt 
en række vandløb med basismålsætning som hhv. laksefiskevand, 
karpefiskevand eller med naturligt og alsidigt dyreliv. Enkelte vandløb i 
Nationalpark Thy har lempet målsætning. Derudover omfatter Nationalparken 
områder med særlige drikkevandsinteresser og beskyttelseszoner for 
drikkevandsboringer. Regionplanens målsætninger i relation til 
vandadministrationen erstattes af vandplanerne, som jf. Lov om miljømål skulle 
offentliggøres senest 22. december 2009, men er forsinkede. Vandplanerne blev 
sendt i forhøring i kommunerne januar 2010.  
 
Nationalpark Thy er jf. regionplanen i en stor del af sin udstrækning omfattet af 
strandzoner, beskyttelseszoner og kystnærhed samt indeholder kulturhistorisk 
beskyttelsesværdige landsbyer og kulturmiljøer samt kulturhistoriske 
interessepunkter. Store dele af nationalparken er jf. regionplanen udlagt som 
støjfrie områder fri for generende baggrundsstøj og lys.  
 
Thisted Kommune er ansvarlig for pleje af private fredede områder i 
nationalparken. Overvågning og pleje i nationalparken koordineres mellem 
Thisted Kommune, Skov- og Naturstyrelsen, Miljøcenter Aalborg m.fl. Thisted 
Kommune er desuden myndighed i nationalparken, hvad angår en lang række 
love, herunder naturbeskyttelsesloven. Skov- og Naturstyrelsen vedr. skovloven 
og jagt- og vildtforvaltningsloven. 
 
I afsnit 6 gives en oversigt over, hvilke tilladelser eller dispensationer, der 
kræves for at gennemføre de konkrete projekter. De relevante myndigheder vil 
blive søgt om de nødvendige tilladelser eller dispensationer ved planlægning af 
de enkelte projekter.  
 
Nationalparkplanen er omfattet af Bekendtgørelse af Lov om miljøvurdering af 
planer og programmer9. Der er udarbejdet en miljørapport som fastlægger, 
beskriver og evaluerer den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet af 
planens gennemførelse. Miljørapporten har været i høring sideløbende med 
forslag til nationalparkplan.   
 

Frivillige aftaler, samarbejde og lokal indflydelse 

Nationalparkfonden ejer ikke selv jord i nationalparken og har ingen 
myndighedskompetence. Nationalparkplanen har ingen retsvirkning for hverken 
lodsejere, kommune eller region. En konkret realisering af planen bygger på 
frivillige aftaler, samarbejde og lokal indflydelse. For at sikre lokalt engagement 
og opbakning samt fremme en fælles forståelse for nationalparkens udvikling er 
det væsentligt og nødvendigt, at befolkningen er inddraget i udarbejdelsen af 
nationalparkplanen og dermed i udviklingen af nationalparken.  
 
Planen tager derfor udgangspunkt i viden, ideer og forslag fra mange forskellige 
aktører, herunder nationalparkens bestyrelse, nationalparkrådet, myndigheder, 
foreninger og organisationer, erhverv, lodsejere, samt den almindeligt 

 
9 LBK nr. 936 af 24. september 2009 
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interesserede. Dertil kommer materiale, der er udarbejdet som grundlag for 
behandlingen af forslaget til oprettelse af Nationalpark Thy.  
 
Under forslagsfasen i foråret 2009 indkom 50 forslag til, hvad 
nationalparkbestyrelsen kunne inddrage i den første nationalparkplan. En række 
af disse forslag er indarbejdet i planen enten i de generelle mål og den 
overordnede handlingsplan eller som konkrete projekter, der forventes at kunne 
sættes i værk. Ikke alle forslag er dog medtaget, nogle fordi de er i modstrid 
med hinanden, andre fordi de kræver nærmere undersøgelser, eller ligger 
udover, hvad nationalparken har mulighed for, eller fordi de ligger ud over, hvad 
bestyrelsen ønsker eller forventer at kunne at iværksætte indenfor den første 
planperiode. En række af de indkomne forslag, som ikke er taget med i denne 
første nationalparkplan, vil kunne inddrages ved kommende revisioner af planen 
for udvikling af Nationalpark Thy eller ved tillæg til planen.  
 
Bestyrelsen kan kun gennemføre projekter via frivillige aftaler med parkens 
ejerkreds. Aftaler mellem fonden og ejere om særlig drift og pleje – mod 
kompensation for tab – er blandt de vigtigste midler til at gennemføre planen. 
Nationalparkbestyrelsen har dog mulighed for at bringe emner op overfor de 
relevante myndigheder (stat, region, kommune) fx om zonering. Fonden har jf. 
lovbemærkningerne10 desuden mulighed for at foreslå, at der rejses fredningssag 
for et areal, hvis det er hensigtsmæssigt for at opnå et bestemt formål.  
 

Realisering af planen 

Som et led i nationalparkplanlægningen skal hvert initiativ og forslag vurderes ud 
fra, hvor realistisk det er at gennemføre det konkrete projekt. Det skal samtidig 
undersøges, hvilke virkemidler, nationalparkbestyrelsen har til rådighed til at 
gennemføre det pågældende initiativ. 
 
Efter vedtagelsen af nationalparkplanen fastsættes en årlig statslig bevilling på 
finansloven fordelt på administration og projekter (informationsvirksomhed og 
udviklingsprojekter) jf. bemærkninger til Forslag til Lov om Nationalparker11 med 
mulighed for overførsel af uforbrugte midler til følgende år. Den statslige 
bevilling vil blive fastlagt på baggrund af nationalparkplanen, statens midler til 
drift af egne arealer indenfor nationalparken og mulighederne for anden 
medfinansiering men under hensyn til, at det ikke begrænser incitamentet til 
medfinansiering.  
 
Udgiften pr. nationalpark er i lovforslaget vurderet til 3-5 mio. kr/år til drift og 5-
10 mio. kr/år til informationsvirksomhed og udviklingsprojekter. Den enkelte 
nationalparks finansieringsbehov kan variere betydeligt fra år til år, da 
gennemførelsen af udviklingsprojekter kan variere i antal og omfang. Det gælder 
ikke mindst gennemførelse af store naturgenopretningsprojekter eller eventuelt 
etablering eller udvidelse af besøgscentre.  
 
 
 
 

 
10 Lovforslag nr. L131. Folketinget 2006-07 
11 Lovforslag nr. L131. Folketinget 2006-07 
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Udover årlige bevillinger på finansloven til drift og udvikling, forventer 
bestyrelsen at skulle søge at tilvejebringe finansiering fra andre kilder til hel eller 
delvis finansiering af konkrete projekter. Nationalparkfonden vil særskilt kunne 
søge midler i medfør af Grøn Vækst til at gennemføre konkrete, store 
naturforvaltningsprojekter. Nationalparkfonden har desuden mulighed for at 
medvirke til målretning af andre midler med henblik på at realisere 
nationalparkplanens mål for udvikling af nationalparken jf. lovbemærkningerne. 
Fonden kan således indgå aftale med private lodsejere om at søge eksisterende 
ordninger indenfor landdistriktprogrammet, skovstøttemidler m.m. Skov- og 
Naturstyrelsen vil endvidere efter aftale med nationalparkfonden indarbejde 
nationalparkplanens mål i styrelsens driftsplaner for arealer beliggende i 
Nationalpark Thy, således at de statslige driftsmidler målrettes mod realiseringen 
af nationalparkplanen.  
 
Bestyrelsen for Nationalpark Thy ønsker at søge medfinansiering fra andre kilder 
til konkrete projekter – store som små – hvor det vurderes hensigtsmæssigt og 
muligt. Hermed søges at skabe et større økonomisk råderum for fonden, som 
kan fremme udviklingen af nationalparkens natur, kultur og friluftsliv.  
 
Bestyrelsen vil kunne omprioritere opgaver og aktiviteter i forhold til, hvad man 
finder muligt og hensigtsmæssigt at gennemføre med det finansieringsgrundlag, 
der kan tilvejebringes i planperioden og på langt sigt. 
 
Da nationalparkens udvikling især skal ske ved frivillige aftaler og 
basisfinansierings-niveauet endnu ikke er afklaret, skal nationalparkplanens 
handlingsplan derfor ses som en liste over emner, bestyrelsen finder vigtige i 
nationalparkens drift og udvikling med henblik på at nå de enkelte målsætninger. 
Bestyrelsen vil og skal virke for at planen gennemføres, men der kan være 
konkrete temaer eller projekter, som bestyrelsen må prioritere lavt i 
planperioden, udskyde til senere planperioder eller helt udelade – fx fordi der 
ikke kan opnås aftale om det planlagte, eller fordi der ikke kan skabes det 
fornødne finansieringsgrundlag.  
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3.2 Nationalparkens aktuelle tilstand, beskyttelse og 
udviklingsmuligheder 
 
Med udgangspunkt i den eksisterende viden, analyser og de rapporter og 
projekter der ligger til grund for oprettelsen af Nationalpark Thy indeholder dette 
afsnit en kort redegørelse for nationalparkens aktuelle tilstand, beskyttelse og 
udviklingsmuligheder, hvad angår landskab, geologi, natur- og kulturværdier, 
friluftsliv, turisme og andre erhverv etc.    
 

3.2.1 Landskabet 

Den vestlige del af Thy er formet af århundreders sandflugt og rummer i dag 
store nationale og internationale natur- og landskabsværdier i form af kyster, 
klitter, klitheder, søer og klitplantager. 
 
Nationalpark Thy indeholder naturtyper, der kun findes få andre steder i verden. 
I alt udgør de danske klitlandskaber omkring en tredjedel af det 
nordvesteuropæiske atlantiske og baltiske klitareal, som omfatter Finland, Polen, 
Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Nederlandene, Belgien og Storbritannien. 
Klitlandskaberne i Danmark har deres egen karakteristiske artssammensætning 
på trods af mange ligheder med andre tempererede klitter. Når samtidig 
væsentlige dele af klitarternes verdensudbredelse befinder sig på dansk grund, 
giver det de danske klitlandskaber en overordentlig stor international betydning.    
 
Danmarks klitlandskaber dækker 1.270 km2, heraf ligger mere end 16% i 
Nationalpark Thy. I alt 20.900 ha (86%) af nationalparkens totalareal på 24.400 
ha er naturtyper, som knytter sig til klitlandskabet. Klitplantagerne i 
nationalparken omfatter et areal på 8.000 ha. Lysåben klitnatur udgør det 
resterende areal på 12.900 ha.  Nationalpark Thy indeholder således en stor del 
af landets samlede klitareal. Herunder den internationalt unikke naturtype: ”Den 
nordatlantiske klithede”. 
 

 
Hanstholm Vildtreservat  

http://www.biopix.dk/Species.asp?Searchtext=Hanstholm%20Vildtreservat&Category=Lokaliteter�


 

 

3.2.2 Geologien 

De geologiske forhold i Nationalpark Thy er i vid udstrækning bestemmende for 
de biologiske forhold i form af plantevækst og dyreliv. Men geologien har også 
været afgørende for menneskets indvandring og udnyttelse af området. F.eks. 
har sandflugten præget menneskets vilkår. Den geologiske viden er et vigtigt 
grundlag for forståelsen af nationalparkens biologiske udvikling og tilstand samt 
kulturhistorie.  
 
Thy’s geologi er enestående og indeholder lokaliteter af national og international 
interesse: 
 Hanstholm-Hjardemål området med Thisted saltstruktur og Kridt-Palæogen 

grænsen (Nationalt geologisk interesseområde 14) 
 Hundborgbuen, som er en randmoræne med moler (uden for nationalparken) 
 Lodbjerg Klint, som viser en kystprofil med oligocænt glimmerler i aflejringer 

fra istiden 
 
I stenalderen omkring 7000 år f. Kr. blev klimaet så mildt, at havets overflade 
steg betydeligt mere end landet hævede sig. Store landområder blev 
oversvømmet og den vestlige del af Thy var i den følgende periode havbund i det 
såkaldte Littorinahav. På den tid var Thy et ørige. Havet bearbejdede 
kalkformationerne og der blev dannet stejle klinter i skrivekridtet og 
danskekalken. Mange af disse gamle kystskrænter ligger i dag markant i 
landskabet og ofte flere kilometer inde i landet.  
 
Med tiden er de mange indskæringer langs hele Thy’s vestkyst blevet fyldt op 
med sand, samtidig med at landet hævede sig, og Littorinahavets bund blev tørt 
land. I dag findes disse aflejringer i 
4-5 meters højde over havet, og den 
tidligere havbund danner 
almindeligvis en nogenlunde jævn 
overflade. På grund af den fortsatte 
bevægelse i saltlagene er de marine 
aflejringer presset op i 14-15 meter 
over havet nord for Nors Sø. 

18

 
Thy’s vestkyst er næsten udlignet i 
dag. Langs kysten har havet i tidens 
løb aflejret store mængder sand, 
som vinden har samlet i klitbælter på 
både den hævede havbund og på 
morænen i den nordlige del af 
nationalparken. I de sidste godt 
2000 år har der været tre betydende 
sandflugts-perioder. De falder alle 
sammen med kolde klimaperioder: 1. 
periode 400 f. Kr., 2. periode 400-
600 e. Kr. og sidste periode i 
historisk tid 1450 – 1750 e. Kr.  
 
Nationalpark Thy er overalt præget 
af sandflugt og klitdannelse. 
Klitbæltet har en gennemsnitlig 
bredde på 4-5 km med en variation 
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fra få hundrede meter til 9-10 km. Parabelklitten er den egentlige 
vandreklitform, som kan erkendes og opleves lidt inde i land og specielt i den 
nordlige del af nationalparken. 
 

 
Lodbjerg Sande 

 
Geologien i Nationalpark Thy er et vigtigt grundlag for nationalparkens 
naturdiversitet og kulturhistorie, ligesom den naturligt indgår i planer om 
beskyttelse og pleje, fri dynamik og formidling af natur- og kulturhistorie. 
 

3.2.3 Naturværdierne 

Naturen har højeste prioritet i Nationalpark i Thy. På det lange sigt skal naturen i 
nationalparken være varieret og rig på arter samt være i balance med de mange 
menneskelige aktiviteter, som vil komme i nationalparken. 
 
I Undersøgelsesprojekt Nationalpark Thy12 og de underliggende rapporter, 
undersøgelser og projekter giver registreringer af de eksisterende og tabte 
naturværdier et godt grundlag for at lokalisere og erkende de største trusler mod 
naturværdierne i Nationalpark Thy.  
 
Blandt de væsentligste trusler er tilgroning af de åbne naturtyper, 
næringsstofbelastning – f.eks. gåsefugles forurening af de temporære, 
næringsfattige søer, indførte nåletræer, udtørring og dræning af vådområder, 
manglende spredningsmuligheder, manglende eller uhensigtsmæssig pleje, 

                                                 
12 Undersøgelsesprojekt Nationalpark Thy. Styregruppens rapport til miljøministeren 1. juli 2005.  

http://www.biopix.dk/Species.asp?Searchtext=Lyngby%20Hede%20sandmile&Category=Lokaliteter�
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invasive arter, rovdyrs jagt og fortæring af sjældne dyr samt forstyrrelser på 
grund af friluftsliv og turisme.  
 
3.2.3.1 Det åbne klitlandskab 
 
Klitlandskabet er et af de mest dynamiske naturfænomener der findes og det 
udviser stor variation inden for små afstande. På det meste af nationalparkens 
55 km lange kyststrækning mod vest består de yderste klitpartier af et dynamisk 
bælte af forklitter og hvide klitter i varierende bredde. Her ligger det ”hvide” 
sand helt eller delvist blottet under stadig påvirkning af vinden og havet. Bag 
den hvide klit udvikles et mere sammenhængende plantedække, den ”grønne 
klit”, der kan betragtes som en stabiliseret hvid klit. Der er kun lidt af den 
grønne klit i nationalparken.  
 
I afstand fra kysten er sandet nogenlunde faldet til ro på grund af den 
reducerede vindhastighed, og der tilføres kun små mængder frisk havsand. Den 
stabile overflade har været udsat for regnens udvaskning gennem lange tider, så 
sandet er blevet både næringsfattigt og surt. Stofproduktionen er lav og her 
finder man den ”grå klit”. 
 
Plantesamfundet i den grå klit er det mest artsrige i klitlandskabet. Det skyldes i 
høj grad, at den grå klit er domineret af mange arter af lav, især af slægterne 
rensdyrlav og bægerlav (Cladonia sp.), tjørnelav og kruslav. Disse arter er med 
til at give den grå klit sit karakteristiske grå udseende. 
 

 
Skarlagenrød bægerlav 

 
I takt med, at den grå klit bliver ældre, sker der en indvandring af dværgbuske, 
først revling og senere hedelyng på de tørre arealer. I de fugtige lavninger sker 
tilgroningen med klokkelyng og mosebølle. Den grå klit udvikler sig til klithede, 
som pr. definition er domineret af dværgbuske. De fugtige eller våde 
klitlavninger, som ikke er domineret af dværgbuske, kaldes klitkær. Det er også 
her, man finder de lavvandede temporære søer med lobelie og strandbo. 
 

http://www.biopix.dk/Species.asp?Searchtext=Cladonia%20pleurota&Category=AlgerLaver�
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Beskrivelsen af den naturlige succession fra hvid klit til klithede kunne give det 
indtryk, at de forskellige klittyper ligger som regelmæssige bælter parallelt med 
kysten. Det er imidlertid sjældent tilfældet. Oftest er der tale om et stort 
”kludetæppe”, hvor klitnaturtyperne er blandet sammen i mosaikker, afhængig af 
dannelse, fugtighed, eksponering m.v., og hvor udstrækningen af de enkelte 
naturtyper kan variere fra mange hektar til få kvadratmeter. 
 
Det åbne klitlandskab og især de våde klitlavninger og temporære søer er 
hjemsted for nationalparkens sjældne ynglefugle: Tranen, tinksmeden, hjejlen og 
mosehornuglen. 
 

 
Traner 

 
 
3.2.3.2 Klitplantagerne 
 
De fleste opfatter klitplantagerne som en del af den vildsomme natur i Thy på 
linje med det åbne klitlandskab. Sandheden er, at plantagerne er særdeles 
kulturpåvirket natur, selvom nogle steder får lov til at udvikle sig efter naturens 
egne love.     
 
Som skovtype er klitplantagerne så langt fra naturskoven, som den næsten kan 
komme. I Danmark defineres naturskov som selvgroet skov, der nedstammer fra 
den oprindelige og naturligt indvandrede skov. Vores naturligt hjemmehørende 
træarter og buske består stort set kun af løvfældende arter (f.eks. eg, bøg, elm, 
ask, lind, birk, asp, røn, hvidtjørn, havtorn) og siden seneste istid har vi kun haft 
tre naturligt forekommende nåletræarter: Ene – som er en busk, skovfyr og taks. 
 
Klitplantagerne i Nationalpark Thy er stort set alle anlagt på hævet havbund eller 
på moræne dækket af flyvesand. I områder domineret af flyvesand er det magre 
sand i sig selv en begrænsende faktor for skovudviklingen – uanset klimaet.  
 
Formålet med klitplantagerne var fra starten at bringe sandflugten til ophør. 
Efterhånden som den ensidige tilplantning med den hårdføre bjergfyr dæmpede 
det fygende sand, og en gradvis introduktion af mere værdifulde nåletræarter 
dannede højstammet skov, blev det barske lokalklima ændret til noget der 
minder om det nåleskovsklima, som vi kender fra vore nordlige naboer. 
Udviklingen af klitplantagerne gik fra ”dæmpningsstadiet” over i et mere stabilt 
”skovdyrkningsstadium”. 
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Skovtyperne varierer fra lave, forblæste partier med bjergfyr til frodige og 
højstammede bevoksninger med alm. ædelgran, sitkagran, skovfyr, bøg, lærk 
m.fl.  
De mange fremmede nåletræarter fra hovedsagelig Nordamerika og Europa,  
som i dag dominerer klitplantagerne, har ikke kunnet klare sig igennem, hvis 
ikke der var blevet skabt beskyttelse mod den saltholdige vestenvind, udtørring 
og store temperaturudsving. Kun ca. 10% af det bevoksede areal består af 
hjemmehørende løvtræarter – hovedsageligt eg og bøg. 
 
Klitplantagerne rummer allerede i dag naturværdier. Flere generationer af 
nåleskov har skabt et skovmiljø, som giver et stigende antal arter af både 
planter og dyr, som hører den nordiske nåleskov til. Hertil kommer, at mange af 
klithedens oprindelige arter kan findes som reminiscenser i klitplantagernes åbne 
partier. Naturindholdet i klitplantagerne knytter sig især til nåleskov, løvskov og 
vådområder. 
 
Specielt den modne nåleskov giver mulighed for indvandring af nye plante- og 
dyrearter. Karakteristisk for disse aldrende nåleskove er, at de i lighed med 
andre ældre skove bliver mere lysåbne.  
 

  
Linnæa Klitplantage 

 
Tidligere fandtes der i plantagerne mange vådområder på de lavtliggende, gamle 
havbundsarealer samt i smålavninger i de højereliggende moræneområder. 
Gennem et omfattende netværk af grøfter er mange af vådområderne i årenes 
løb, med større eller mindre succes, blevet afvandet og tilplantet med træer. Der 
findes stadig en del vådområder i plantagerne, hvor træerne mange steder 
delvist er henfaldende og døde. Flere vådområder er genskabt ved de senere års 
naturpleje. Som følge af generelle grundvandssænkninger står mange af 
skovgrøfterne nu tørre hele året, mens andre kan have betydelig vandafledning i 
vinterhalvåret eller efter større nedbør. De uforstyrrede, lysåbne vådområder i 
plantagerne vil generelt være at sammenligne med de våde klitlavninger. 
 
Fuglelivet i plantagerne adskiller sig meget fra klithedelandskabets. Efterhånden 
som nåleskovene har udviklet sig til stabile økosystemer, har både plante- og 
fuglearter indfundet sig, som er tilknyttet nåleskov.  
 
Rådyr og krondyr er de pattedyr, som tiltrækker sig mest opmærksomhed i 
Nationalpark Thy. Råvildtbestanden har udviklet sig siden plantagernes anlæg og 

http://www.biopix.dk/Species.asp?Searchtext=Linnaea%20borealis&Category=Planter�
http://www.biopix.dk/Species.asp?Searchtext=Abies%20alba&Category=Planter�
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findes i dag overalt i landskabet. Siden slutningen af 1970’erne er der dels 
indvandret krondyr nordfra og dels udsat dyr af interesserede jægere. 
Oprindelsen er noget blandet og tilhører ikke alene den oprindelige danske 
stamme, men kronvildtet har nu indtaget sin naturlige plads i plantagerne og de 
åbne klitlandskaber. Bestanden i Nationalpark Thy vurderes at ligge på 5-600 
individer. Efterhånden som bestanden udvikler sig vil dyrene få større betydning 
for plejen af naturarealerne, men desværre også blive et voksende problem for 
landbrug, der grænser op til nationalparken. 
 

 
Kronvildt i Hanstholm Vildtreservat 

 
Driftsplan for Skov- og Naturstyrelsen, Thy indeholder retningslinjer for, hvordan 
statens plantager og naturarealer skal administreres i en 15 årig periode fra 
2007 til 2021. Grundlaget for denne driftsplan er bl.a. ”Handlingsplanen for 
naturnær skovdrift i statsskovene”, som blev iværksat 2005 samt 
”Undersøgelsesprojektet Nationalpark Thy”, styregruppens rapport til 
miljøministeren 1. juli 2005. Alle statsskove har siden 2007 været certificeret 
efter de to skovcertificeringsordninger, som findes i Danmark, FSC og PEFC. Det 
vil sige, at klitplantagerne i Nationalpark Thy har fået papir på, at driften lever op 
til særlige standarder for naturnær skovdrift og at der tages bestemte hensyn til 
naturen og miljøet  
 
Det største potentiale for naturforbedringer i Nationalpark Thy ligger i den 
naturnære drift og den langsigtede ændring af træartssammensætningen til en 
øget andel af hjemmehørende arter. Hertil kommer etablering af 
overgangszoner, som er områder, hvor der i dag er skov, og hvor der fremover 
stiles mod forskellige grader af skovdækning fra 0 – 100 %. Overgangszoner er 
med andre ord overgangen mellem den blivende skov og de åbne naturarealer. 
Andre vigtige forbedringer er etablering af spredningskorridorer samt 
genoprettelse af vådområder i plantagerne.    
 
Med det nationale skovprogram har miljøministeren besluttet fra 2005 at 
omlægge driften af statens skove til naturnær drift. Da stort set alle 
klitplantagerne i Thy forvaltes af Skov- og Naturstyrelsen, Thy er plantagerne i 
nationalparken i vidt omfang omfattet af denne beslutning. Denne driftsform vil i 
langt højere grad end den traditionelle skovdrift, med bevoksninger af samme art 
og alder, kunne integrere miljø- og naturhensyn i forvaltningen af plantagerne. 
Naturnær drift bygger på at udnytte skovens egne processer og funktioner – 
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såsom naturlig foryngelse og aldersspredning. Den langsigtede udvikling baserer 
sig på en plan for skovudviklingstyper, som indeholder typer af 
skovøkosystemer, som egner sig for Thy. Klitplantagernes nåletræsbevoksninger 
skal ifølge driftsplanen i løbet af en skovgeneration forvandles til naturnært 
skovbrug med øget løvtræsandel. Ændringen fra nåleskov til løvskov skal styrkes 
med flere plantninger af danske løvtræer. 
 

 
Thagaards Plantage 

 
I et vist omfang skal der skabes sammenhæng og genoprettes småbiotoper af 
åbne klitter, sletter og moser inden for de nuværende klitplantagers grænser. 
Enkelte områder med 1. generation beplantninger af hovedsagelig bjergfyr lades 
urørte – som historiske minder om sandflugten og "kampen mod naturen". 
 
Omlægning af klitplantagerne til naturnær skovdrift står ikke alene. En 
landskabsplan, som er udarbejdet på grundlag af landskabsanalysen fra 
undersøgelsesperioden, peger på, hvilke områder der på længere sigt – over en 
300 årig periode – skal være skovdækket, hvilke områder der skal være åbne og 
skabe sammenhæng mellem klithederne samt hvilke områder, der skal udgøre 
overgangszoner med forskelligt skovdække. Endvidere peger planen på tidligere 
vådområder i plantagerne, hvor den naturlige vandstand og hydrologi kan 
genskabes.  
 
Efter udpegningen af Nationalpark Thy kan det forudses, hvis de økonomiske 
forudsætninger er til stede, at den naturnære skovdrift og drejningen mod mere 
løvtrædominerede skovtyper bliver realiseret over en kortere årrække end ellers. 
Produktionsskovbruget bliver nedprioriteret, medens naturværdierne i 
klitplantagerne (den biologiske mangfoldighed) og friluftslivet bliver styrket. 
 
 
3.2.3.3 De store søer 
 
De store såkaldte karstsøer – Nors Sø (347 ha), Vandet Sø (480 ha) og Blegsø 
(39 ha) – er noget af det mest uforstyrrede natur i Nationalpark Thy. Søerne er 
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kalkholdige, klarvandede og blandt de reneste i Danmark. Disse søer indeholder 
plantesamfund, som gør dem til nogle af de artsrigeste og mest værdifulde søer i 
Danmark. Som de eneste lokaliteter her i landet er de to største søer voksested 
for liden najade, der ellers i en årrække var frygtet uddød i Danmark13. 
Herudover findes der flere rødlistede arter i søerne.  
 
De store søer i den sydlige del af undersøgelsesområdet - Ørum, Roddenbjerg og 
Flade Sø er ikke urørte, idet de for godt 100 år siden blev forsøgt afvandet. 
Ørum - Roddenbjerg Søer er eutrofe søer, der fra Hvidbjerg Å systemet får tilført 
store vandmængder og betydelige mængder næringsstoffer fra oplandets 
landbrug og bebyggelse.  
 
Alle søerne i Nationalpark Thy er kendt for en pæn bestand af oddere. Disse 
naturperler i nationalparken er særligt ansvarskrævende i relation til beskyttelse 
og tiltag, der kan bevare eller forbedre vandkvaliteten. 
 

 
Blegsø 

 
3.2.3.4 Stenalderskrænterne / kalkskrænterne 
 
I den nordlige del af Nationalpark Thy når kalkaflejringerne op til overfladen og 
er synlige på stenalderhavets gamle kystskrænter. Tidligere tiders sandflugt har 
flere steder helt eller delvist tildækket kalkformationerne. Skrænterne har stor 
botanisk interesse, idet kalkelskende og kalkskyende plantesamfund ofte findes 
side om side. Det er også her, man ofte kan opleve de store rovfugle havørn, 
kongeørn og fiskeørn. 
Mange steder bliver skrænterne i dag afgræsset af kreaturer og heste. 
 
Skrænterne er flere steder bevokset med skov og bør i vid udstrækning ryddes 
og synliggøres. Hertil kommer, at de ofte er naturlige grænser for de planlagte 
overgangszoner. 
 
 

                                                 
13 Jf. DMU, 2004: Teknisk anvisning til overvågning af liden najade  
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3.2.3.5 Ferske enge og strandenge 
 
Egentlige ferske enge findes kun i området i tilknytning til de store søer, hvor 
sandflugten ikke har nået de østlige dele. De søer, som i deres omgivelser har 
kalk i undergrunden og vældprægede partier langs bredderne har stor betydning 
for flora og fauna. Skal naturværdierne i disse enge bevares, er det vigtigt, at 
der ikke sker tilførsel af næringsstoffer. Naturtypen bliver de allerfleste steder 
holdt i god naturlig tilstand ved et passende græsningstryk med kreaturer og 
heste. 
 
Tidligere bestod hele østsiden af Agger Tange af åbne strandenge, men siden 
opførelsen af beskyttelsesdiget mod Krik Vig i 1957-58, er området ændret til 
enge, som ikke påvirkes direkte af Limfjorden. Enge med strandengskarakter 
findes desuden langs sydsiden af Flade Sø. 
 
Den naturlige og uforstyrrede strandeng findes nu kun ved fjordvigen mellem 
Svanholm og Langholm på den sydlige del af Agger Tange. Strandengene og 
lagunesøerne på Agger Tange har særdeles stor botanisk og ornitologisk værdi.  
Tangens store betydning for vandfugle har medført, at Danmark gennem sin 
tiltrædelse af den internationale "Ramsarkonvention" har forpligtet sig til at 
forvalte området på en sådan måde, at naturværdierne ikke forringes. Området 
har ligeledes status som EF-fuglebeskyttelsesområde. De rastende vandfugle er 
især knyttet til lagunen og strandengene. Er man heldig kan man få et glimt af 
spættet sæl, som holder til på sandbanker og rev i Nissum Bredning.  
 
 
3.2.3.6 Landbrugsarealerne 
 
Landbrugsjord i omdrift udgør ca. 1% af nationalparkens samlede areal og 
indeholder ikke store naturværdier, dog kan den dyrkede jord have betydning 
som fourageringssteder for mange af områdets fugle og pattedyr, herunder 
trækkende gæs og svaner. Det samme gælder de noget større landbrugsarealer, 
som er udlagt til vedvarende græsning. Landbrugsjorderne er ofte omgivet af 
gamle læhegn af nåletræ, som skæmmer og bryder sammenhængen mellem de 
store åbne klitlandskaber.   
 

3.2.4 Kulturværdierne 

Det danske landskab er et kulturlandskab med en rigdom af kulturhistoriske 
værdier. Kulturmiljøer og enkeltstående kulturminder vidner overalt om landets 
og folkets historie og udvikling. Thy er rig på kulturhistorie. Der er næppe nogen 
anden landsdel, hvor oldtidsmindesmærkerne i den grad præger landskabet. Det 
skyldes især de mange bronzealderhøje, som kroner bakkerne i den østlige 
landsdel, hvorhen man end retter blikket. Særligt de områder i Thy, som 
sandflugten ikke har nået, rummer de mest synlige kulturminder. Det 
særprægede og anderledes findes derimod inden for nationalparkgrænsen.  
 
Klithederne i Thy er i kraft af de store vidder et af de steder i Danmark, hvor 
man lettest kan få fornemmelsen af den "store, vilde og uberørte natur". Man 
kan næsten fare vild og blive væk – man er pludselig lille og i elementernes vold. 
Men områdets natur og landskab i dag er resultatet af menneskelig indgriben 
gennem årtusinder og store naturkatastrofer. Klimaændringer og menneskelig 
påvirkning af vegetation førte til sandflugt og ændrede livsbetingelserne for dyr 
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og mennesker. Naturområderne er også et kulturlandskab med en rigdom af 
kulturhistoriske værdier. Det gælder såvel kulturmiljøer som enkeltstående 
kulturminder, der vidner om landets og egnens udvikling og befolkningens 
historie frem til i dag.  
 
Uanset klithedens øde karakter har der levet mennesker her i årtusinder – og de 
har præget området. Nationalparkens kulturmiljøer og kulturminder vidner om 
thyboernes skiftende brug af de øde klitlandskaber og havet mod vest. I 
kystskrænterne dukker arkæologiske fund og kulturlag op, ligesom man her kan 
se vidnesbyrd om de istider, der har formet landet. Under sandet ligger forladte 
gårde og marker. Skove og klitlandskaber er med et ressourcekrævende 
plantningsarbejde anlagt af menneskehånd for at stoppe den ødelæggende 
sandflugt. Hvor sandet er føget videre, finder vi bronzealderens gravhøje – 
mellem plantagernes træer og under klithedens lyng.  
 
På trods af sandflugten flyttede folk tilbage, oven på sandet, hvor man fandt sit 
levebrød ved jagt og indsamling af bær og planter – og fårene græssede her. 
Ved kysten supplerede man med sejlads og et fiskeri, der efterhånden blev 
ganske omfattende. Huse og gårde blev bygget på en måde, der var tilpasset 
lokale forhold. Havet er voldsomt, men der organiseredes redningsvæsen og 
fyrvæsen for at øge sikkerheden til søs, og man foranstaltede kystsikring for at 
stoppe havets nedbrydning af kysten. Under 2. Verdenskrig satte 
besættelsesmagten sit præg på landskabet med talrige bunkers og andre anlæg. 
I de seneste årtier har de tidligere så sandflugts-plagede arealer især været 
benyttet til rekreative formål. 
 
Hele denne historie om samspillet mellem natur og kultur ligger mere eller 
mindre skjult i nationalparken – og den må være væsentlig at få fortalt og 
synliggjort for parkens brugere. 
  
 

  
Lodbjerg Kirke Tved Kirke 

 
Kulturværdierne i Nationalpark Thy er af såvel regional, national og international 
betydning. En række fortidsminder er beskyttet af museumsloven, mens andre 
kulturlevn ligger mere ubeskyttede hen og der er værdifulde bygninger, der 
trænger til restaurering. Det er særdeles væsentligt, at de kulturhistoriske 
værdier styrkes gennem synliggørelse, bevaring og pleje og det er vigtigt, at der 
i forvaltningen tages hensyn til kulturarven. Det er desuden vigtigt, i relation til 
formidling af kulturhistorien, at man leder de besøgende ud til repræsentative 
lokaliteter, der kan tåle et stort besøgstryk, mens andre i højere grad får lov at 
ligge i fred.  
 

http://www.biopix.dk/Species.asp?Searchtext=Lodbjerg%20Kirke&Category=ArkaeologiHistorie�
http://www.biopix.dk/Species.asp?Searchtext=Tved%20Kirke%20Thy&Category=ArkaeologiHistorie�
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Nationalpark Thy skal dog ikke være et frilandsmuseum, hvor kritiske udsagn, 
som: "Vi bliver et museum og går med halm i træskoene", går i opfyldelse. 
Historien skal ikke fryses fast, men være en levende helhed, hvor dagens 
befolkning og samfund lever og udvikler sig – samtidig med kulturhistorien 
bevares og formidles. Naturen og kulturhistorien er hjørnestenene i Nationalpark 
Thy. 
 
Værdifulde samarbejdsparter omkring kulturhistorien i Nationalpark Thy er 
Museet for Thy og Vester Hanherred, Museumscenter Hanstholm og 
Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune.  
 
 
3.2.4.1 De kulturhistoriske værdier i Nationalpark Thy 
 
De kulturhistoriske værdier er dokumenteret og beskrevet i 
Undersøgelsesprojektet Nationalpark Thy, Styregruppens rapport til 
miljøministeren 1. juli 2005 og gennemgås her kort: 
 
 Landskab og fortidsminder. F.eks. Lodbjerg med kystskrænter og forhistoriske 

bopladser, Svalhøje, Nørtorp voldsted m.m. 
 Sandflugt og skovrejsning. Nationalpark Thy omfatter den landsdel, som blev 

hårdest ramt i historisk tid af den store sandflugt langs Jyllands vestkyst, 
hvorfor området er velvalgt til at dokumentere sandflugtens 
landskabsdannende effekt, dens ødelæggelser og kampen mod sandflugten. 
Endvidere frembyder området de allerbedste muligheder for at vise 
sandflugtsdæmpningen og herunder træplantningen anvendt til dæmpning og 
til nyttiggørelse af sandflugtsarealerne14. 

 Klithedens Udnyttelse. Områdets kulturhistorie lader sig ikke altid aflæse af 
landskabet. Kystfiskeriet ses på landingspladsernes byer at have har haft stor 
betydning. Ud over fiskeriet har befolkningen i Thy også levet af klitheden. 
Det har været muligt at have et økonomisk udbytte af salg af bær, honning, 
æg og vildt. Jagt og fårehold har spillet en stor rolle og været betinget af 
adgang til klitheden. Man har udnyttet tørv og lyng, og medicin fra bær, urter 
og hugorme. 

 Byggeskik. Nationalpark Thy rummer bygningsværker, som ikke alene er et 
billede på nyere tids byggetradition, men samtidig er et udtryk for samspillet 
mellem det barske landskab, bygningsmaterialernes knappe tilgængelighed 
og den lokale byggeskik. 

 Skudefarten. I mange hundrede år handlede thyboerne med Norge. Bl.a. fra 
Klitmøller blev der fragtet korn og andre fødevarer til Norge og retur kom træ 
til det træfattige Thy, heste, brændeovne med videre. Skibene stod bl.a. ud 
fra Splittergab ved Klitmøller, hvor der også lå pakhuse. I denne handel var 
vandmøllerne centrale og der har gennem tiderne været 7 vandmøller langs 
Klitmøller å. Skudefarten er således af stor lokalhistorisk betydning. 
Kulturhistorien bliver på nuværende tidspunkt ikke formidlet fra et samlet 
sted. En af de gamle skibningsbåde, som blev benyttet til fragt mellem strand 
og skuder, er bevaret og har til huse i museet i Hanstholm. 

 
14 Fra ”Undersøgelsesprojekt Nationalpark Thy”: A. Sandflugten i historisk tid  -  B. Thagaards 
Plantage 1817-1843  -  C. C.C. Andresens træplantninger i Ørum sogns klit 1850 -1868  -  D. 
Klitplantagerne 1853-1935. Endvidere henvises der til ”Kampen mod sandet”, Peder Skarregaard, 
Museet for Thy og Vester Hanherred 2008. 
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 Kystsikring og Agger Tange. Agger Tange har altid været præget af havets 
nedbrydende virkning og der er mange historier at formidle videre om Agger 
Tanges natur og kulturhistorie. 

 Redningsvæsenet. Der er mange steder og historier langs nationalparkens 
kyst, som kan fortælle om selve redningsvæsenet og om de mennesker, som 
var knyttet til det. 

 Fyrvæsenet. Nationalpark Thy kan beskues fra to fyrtårne. Et i nord, 
Hanstholm Fyr, som ligger lige uden for nationalparkgrænsen. Hanstholm Fyr 
ejes af Thisted Kommune. I syd ligger Lodbjerg Fyr, som overgår til Skov- og 
Naturstyrelsen, Thy fra og med 1. januar 2010. Foruden fyrtårnene ligger der 
to fredede sømærker, de såkaldte båker, som ligger i henholdsvis Stenbjerg 
og Bøgstedrende. 

 Spor efter verdenskrigene. I Nationalpark Thy findes mange spor fra 2. 
Verdenskrig. På strandene og i klitterne langs Thy´s vesterhavskyst ligger der 
i dag en mængde betonanlæg og betonbrokker. Det er ruinerne af det, der 
engang var en del af "Atlantvolden". De mest tilgængelige og egnede vil blive 
udvalgte med henblik på formidling i samarbejde med Museumscenter 
Hanstholm.  

 

 
Lodbjerg Fyr 

 

3.2.5 Friluftsliv og turisme 

De nuværende muligheder for friluftsliv i Nationalpark Thy er gode. Hovedparten 
er statsejede områder med fri adgang året og døgnet rundt på langt de fleste 
arealer. 
 

http://www.biopix.dk/Species.asp?Searchtext=Lodbjerg%20Fyr&Category=ArkaeologiHistorie�
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Nuværende benyttelse 
En analyse af benyttelsen opgjorde det årlige besøgstal i området til knapt 
800.000 inden nationalparkens etablering. Heraf er kun 10% organiserede 
brugere og af disse udgør golfspillere omkring halvdelen, mens resten dækker fx 
orienteringsløb, motionsløb, cykelløb, spejderaktiviteter, militærøvelser, guidede 
ture, jagt og fiskeri. 
 
Naturen og kulturhistorien formidles gennem en række bestilte og offentlige 
arrangementer. Skovdistriktet har årligt omkring 300 guidede ture, heraf 
omkring halvdelen for skole- og børnehavebørn. Andre væsentlige aktører på 
formidlingsområdet er Thisted Kommune, Museet for Thy og Vester Hanherred, 
Danmarks Naturfredningsforening og Biologisk Forening for Nordvestjylland. 
 
Den uorganiserede benyttelse, som er langt den største, retter sig især mod 
strande og plantager. I den sydlige del af projektområdet er det især strandene, 
der trækker, mens det mod nord især er plantagerne og de store søer. Langt de 
fleste benytter området til gå- og cykelture og til badning. En 
turismeundersøgelse gennemført i sommeren 2004 konkluderer, at den primære 
grund til at man besøger Thy som turist er naturen, og de oplevelser den giver. 
En stor del af de adspurgte tillægger det stor betydning, at der oprettes en 
nationalpark, og især vægtes det højt, at ”naturen får mulighed for at udvikle sig 
frit”.  
 

 
Windsurfing i Klitmøller 

 
Eksisterende publikumsfaciliteter, besøgscentre og formidling 
Der findes, især i plantagerne, en lang række publikumsfaciliteter, såsom P-
pladser med toiletter, borde, bænke og informationstavler, afmærkede 
vandreruter (40-50 i plantagerne), bålpladser, primitive lejrpladser, udsigtstårne, 
hundeskove og naturlegepladser. Faciliteterne findes nogenlunde jævnt fordelt i 
alle plantagerne fra Lodbjerg i syd til Tved i nord. Udover disse findes et antal P-
pladser langs med kysten. På nogle af dem er der toiletbygninger, men ellers er 
der få faciliteter, da publikum her erfaringsmæssigt kommer for at være på 
stranden. 
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I selve nationalparkens område, er der en begrænset formidling af 
kulturhistorien i form af en udstilling om redningsvæsnet i museet ved Stenbjerg 
Landingsplads. Alle øvrige besøgscentre eller udstillinger ligger i bysamfundene 
uden for Nationalpark Thy. For kystbyernes vedkommende er der dog udstillinger 
i nær tilknytning til nationalparken: Museumscenter Hanstholm, Hanstholm Fyr, 
Vorupør Museum, Nordsø Akvariet, Faddersbøl Mølle, ”Æ Beeshus” i Vestervig, 
Fiskerhuset i Agger, De sorte huse i Agger. Hertil kommer Limfjordscenteret 
Doverodde, Heltborg Museum og Thisted Museum. Ingen af stederne formidles 
der i dag om nationalparkens særlige og storslåede natur.  
 
På udvalgte steder er opstillet tavler, der formidler om områdets historie fx ved 
observationsbunkeren i Stenbjerg, ved Nystrupgård og Tvorup Skovhus. Ved p-
pladser ved stranden og i plantagerne, er der desuden et antal plancher, der 
fortæller om naturen og vandreture i nærområdet opsat af Viborg Amt og Skov- 
og Naturstyrelsen.   
 
En række institutioner og organisationer afholder i dag guidede ture om naturen 
og kulturhistorien i Nationalpark Thy, ligesom der også findes en del skriftligt 
materiale fx om vandreture, Nordsø-stien, redningsmuseet m.m.  
 
Eksisterende overnatningsmuligheder 
Der findes kun få overnatningsmuligheder inden for nationalparken i form af 
primitive overnatningssteder i plantagerne og enkelte udbydere af 
bondegårdsferie og bed & breakfast. Derimod findes i de omgivende bysamfund 
Hanstholm, Klitmøller, Vorupør, Stenbjerg og Agger et bredt udvalg af 
campingpladser, hoteller, feriecentre, kroer, bed & breakfast og udlejningshuse. 
 
Adgang til Nationalpark Thy 
I et samarbejde mellem Thisted Kommune og Skov- og Naturstyrelsen Thy blev 
der i foråret 2008 formuleret en ansøgning til Arbejdsmarkedets Feriefond: 
”Adgang til Nationalpark Thy”. Projektet tog udgangspunkt i forslag fra 
borgergrupper fremkommet i undersøgelsesprojektet for Nationalpark Thy og i 
dialog med kystbyernes borgerforeninger.  

Projektet har som mål, at cyklister, gående, ryttere og handicappede skal 
tilbydes bedre adgang til naturoplevelserne samt sikres tryghed og sikkerhed i 
nationalparken. Der skal gøres en særlig indsats for at styre og koordinere den 
uorganiserede færdsel, som er langt den største, gennem udbygning af det 
eksisterende vej- og stinet.  

Arbejdsmarkedets Feriefond støtter projektet med 30 mio. kr. svarende til 2/3 af 
udgifterne, mens den sidste tredjedel skal findes hos andre bidragsydere 
herunder Thisted Kommune og Skov- og Naturstyrelsen, som især består af 
bidrag i form af medarbejderressourcer til projektets gennemførelse og 
anlæggenes vedligeholdelse.  
 
Projektet arbejder med en række afgrænsede delprojekter, som kan udformes og 
udføres selvstændigt. Thisted Kommune og Skov- og Naturstyrelsen har 
besluttet først at søge cykel- og gangstien mellem Hanstholm og Klitmøller 
etableret. Denne første delstrækning vil være en markant markering af 
etableringen af Nationalpark Thy og starten på forbedret adgang til natur- og 
kulturhistoriske oplevelser i nationalparken. Samtidig vil cykelstien give stærkt 
forbedret trafiksikkerhed for cyklister og gående til og fra Hanstholm, hvorfra en 
stor del af parkens besøgende forventes at ankomme til området eller ønsker at 



 

 32

besøge. Anlægsarbejderne på delstrækningen påbegyndes vinter/foråret 2010 og 
afsluttes juli 2010 ved hjælp af medfinansiering fra Nationalparkfond Thy.  
 
Nationalpark Thy Marathon  
Nationalpark Thy Marathon blev afviklet første gang den 5. september 2009. 
Arrangørerne (repræsentanter fra Thisted Kommune, Thy Erhvervsråd, Thy 
Turistforening, Thisted Dagblad, lokale løbere og Skov- og Naturstyrelsen Thy) 
havde sat et succeskriterium på 500 deltagere. På dagen nåede antallet op på 
1.855 løbere fra hele landet. Maratonløbet foregik i den nordlige del af 
nationalparken med mulighed for at vælge mellem ¼, ½ og fuld længde på 42,2 
km. En tradition blev født og næste Nationalpark Thy Marathon afholdes 1. 
lørdag i september fremover. 
 

 
Nationalpark Thy Marathon 2009 

 
Udviklingsmuligheder for friluftsliv og turisme 
Med Nationalpark Thy er der et stort potentiale i at styrke formidlingen af 
områdets natur og kulturhistorie samt mulighederne for friluftsliv. Det ventes, at 
man med en markedsføringsindsats koordineret med turistbranchen, kan gøre 
nationalparken og Thy til et attraktivt sted at besøge og bosætte sig.  
 
Formidlingen om områdets særlige natur- og kulturhistorie samt aktiviteter og 
muligheder for friluftsliv kan styrkes væsentligt bl.a. ved etablering af et centralt 
beliggende, bemandet formidlingscenter, ubemandede temacentre spredt i 
nationalparken samt ved øget koordinering af formidlingsindsatsen og målrettede 
udviklingsprojekter tilpasset forskellige medier (tryk, tv, internet, mobil, mp3 
m.m.) i samarbejde med nationalparkens mange interessenter.   
 
Mulighederne for friluftsliv kan forbedres ved udbygning af faciliteter, som fx en 
friluftsgård ved Lodbjerg Fyr, sammenhængende gang- og cykelstier, 
handicapstier, ridestier, primitive overnatningspladser, fugletårne, bedre 
parkerings- og rastepladser, toiletter, m.m. 
 
Der vurderes at være et særligt potentiale i formidling til børn og unge gennem 
udarbejdelse af undervisningsmateriale samt en målrettet indsats i forhold til 
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skoler både lokalt og i hele Danmark. Thisted Kommune har i samarbejde med 
flere aktører en skoletjeneste, og det vil være oplagt at udbygge denne, så 
områdets ressourcer udnyttes fuldt ud. Thisted Museum har modtaget midler fra 
Kulturarvsstyrelsen til at udarbejde undervisningsmateriale om kulturhistorien i 
Nationalpark Thy omkring begrebet ”stedbunden læring” og museet ønsker at 
inddrage nationalparkens ledelse heri, så de mange ønsker kan tilgodeses. 
 
På det seneste er der etableret en portal15 for undervisningstilbud i 
nationalparkerne. Portalen giver et godt overblik over muligheder for 
undervisningsforløb og skolebesøg i nationalparkerne. Skov- og Naturstyrelsen er 
den koordinerende enhed i dette arbejde.  

Det forventes, at der bliver stor interesse for undervisningsportalen som et nemt 
tilgængeligt redskab til bl.a. at sætte fokus på lokal og national identitet.  

 

3.2.6 Erhvervslivet – herunder turisterhvervet 

Samlet set har Thy et godt og velfungerende erhvervsliv, som for langt den 
største del er koncentreret uden for nationalparken. Man kan sige, at Thy fra 
naturens hånd er opdelt i en vestlig del på magre sandflugtsprægede jorder med 
store landskabs- og naturmæssige kvaliteter, hvor den erhvervsmæssige 
aktivitet består i skovbrug, og en østlig del der består af et storbakket 
morænelandskab, også med store landskabelige kvaliteter, hvor den 
erhvervsmæssige aktivitet først og fremmest er landbrug.  
Betydende erhvervsliv, byer og ejendomme er stort set placeret nord og øst for 
den linje, som udgør nationalparkens østgrænsen. Inden for nationalparkområdet 
er erhvervsinteresserne især knyttet til turisme, skovbrug og landbrug. 
 
Skovbrug og natur 
Plantagerne i Nationalpark Thy er for størstedelens vedkommende ejet af staten 
ved Skov- og Naturstyrelsen. Det private skovareal er på ca. 280 ha og består 
hovedsagelig af mindre bjergfyrplantager.   
 
Klitplantagerne i Thy er i skovbrugssammenhæng meget unge. Langt 
hovedparten af skovarealerne er ikke mere end 100 år gamle. Da anlægget af de 
nuværende skove blev påbegyndt, var formålet at etablere varig sandflugts-
dæmpning og skabe produktive skovarealer, til lokal forsyning med brænde og 
gavntræ. Men formålet med driften af statens skove har siden, ikke mindst de 
seneste 10-20 år, ændret sig meget. I dag vejer de rekreative og naturmæssige 
hensyn tungt. Men træproduktionen spiller naturligvis fortsat en væsentlig rolle, 
idet den er med til at sikre, at der er penge til at udvikle plantagernes profil fra 
nåletræsplantager til skove med større løvtræandel til glæde og gavn for både de 
besøgende og naturen. 
 
Ca. 2/3 af nationalparken administreres af Skov- og Naturstyrelsen, Thy. I alt 
18.000 ha, hvoraf 8.000 ha er bevokset med nåletræ (90%) og løvtræ (10%). 
De ubevoksede arealer består hovedsagelig af strande, klitter, klitheder, klitkær 
og søer og omfatter ca. 20.000 ha. Hugsten af gavntræ og brænde i 
nationalparken er på ca. 20.000 kubikmeter fastmasse (KFM)/år, hertil kommer 
brændselsflis på ca. 20.000 KFM/år. Den totale hugst udgør således 40.000 
KFM/år.  

 
15 http://nationalparker.skovognatur.dk/Undervisning/ 
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Skovbrug i nationalparken 

 
Landbrug 
Landbrugsarealet, der dyrkes i Nationalparken, frembringer en økonomisk 
omsætning samt tilførsel af EU-tilskud. Nationalpark Thy indeholder ca. 200 ha 
privat landbrugsjord i omdrift (< 1%), som hovedsagelig er fordelt på små 
parceller. Hertil kommer ca. 1200 ha, som benyttes til permanente 
græsningsarealer. Staten ejer og bortforpagter ca. 700 ha af 
græsningsarealerne. Værdien af landbrugets produktion i nationalparken er 
beregnet til en beskæftigelse på ca. 5-6 personer. 
 
Det vurderes ikke, at en nationalpark vil have negative økonomiske 
konsekvenser for den enkelte lodsejer. Dels findes der ingen særlige restriktioner 
for landbrugs-erhvervet i Nationalpark Thy og dels bygger udviklingen af 
nationalparken på frivillige aftaler med fuld kompensation. På grund af 
landbrugsarealets begrænsede størrelse vil nationalparken kun have en 
beskeden negativ afledt effekt på landbrugets følgeerhverv. 
 

 
Vedvarende græsning 
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Turisme 
Thy byder i dag – stærkt forenklet – på den karakteristiske vestkystferie med 
fokus på hav, badning, surfing, lystfiskeri, kystkultur (fiskeri, skudehandel etc.) 
og ophold i feriehus eller feriecenter i en storslået, lidt barsk natur. Indlandet 
rummer en anden type oplevelsestilbud i et storbakket, mere blidt landskab med 
mange historiske elementer, den gamle hovedby Thisted og ikke mindst 
samspillet med Limfjorden. 
I Nationalpark Thy er det især kystbyerne med sommerhusområderne og de 
nærliggende strande samt klitplantagerne som tiltrækker turisterne. Der er ca. 
30 turistvirksomheder inden for overnatning, museer (private og offentlige) og 
aktiviteter. For en stor dels vedkommende er der tale om små virksomheder, 
hvilket bringer antallet af "bærende turistvirksomheder" ned på ca. det halve.  
 
Håndværk, handel og produktion 
Nationalparkens øvrige erhverv er hovedsagelig knyttet til kystfiskeri, 
småindustri, håndværk, transport og detailhandel. Disse erhverv er stort set alle 
placeret i kystbyerne eller tilgrænsende landsbyer. Omsætningen er i stor 
udstrækning afhængig af turisterhvervets udvikling.  
 
Udviklingsmuligheder 
Potentialet i relation til erhvervsudvikling ligger især i en øget kvalitetsturisme. 
Med nationalparken som en ekstra attraktion for området, forventes et stigende 
besøgstal på 10-40%. Stigningen forventes især at finde sted ved kysten og i de 
statsejede klitplantager. Det er et formål med nationalparken, at den især 
gennem en øget turisme kan støtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet med 
respekt for beskyttelsesinteresserne.  
 
Frivillighedsprincippet er et bærende vilkår i Nationalpark Thy og vil ikke give 
negative økonomiske konsekvenser for den enkelte lodsejer. Det forventes, at 
landbrugsarealer i størrelsesorden få hundrede hektar på sigt vil blive 
ekstensiveret eller taget ud af landbrugsdrift.  
 
Thy er et udkantsområde, som med nationalparken har fået en ny status. Det 
kan give en række positive konsekvenser for områdets udvikling. Der kan skabes 
bedre erhvervsmuligheder inden for især turisme og produkter, der produceres i 
området.  
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3.3 Befolkningen, myndigheders og organisationers idéer 
og forslag til nationalparkplanen 
 
For at sikre lokalt engagement og opbakning samt fremme en fælles forståelse 
for nationalparkens udvikling inddrages befolkningen i udarbejdelsen af 
nationalparkplanen. Realisering af nationalparkplanen bygger på frivillige aftaler, 
samarbejde og lokal indflydelse. Nationalparkplanen er derfor ikke retsligt 
bindende for den enkelte lodsejer, men er udtryk for nationalparkbestyrelsens 
målsætninger og prioriteringer, samt grundlag for de kommende års arbejde.  
 
Ifølge Lov om Nationalparker skal nationalparkfonden indkalde ideer og forslag til 
nationalparkplanen inden udarbejdelsen af et endeligt forslag til 
nationalparkplan. Indkaldelsen skal indeholde en kort redegørelse for formålet 
med nationalparken og grundlaget for oprettelsen. Der skal endvidere redegøres 
for hovedspørgsmålene i forbindelse med planlægningsarbejdet. Indkaldelsen 
sker ved offentlig annoncering med angivelse af en frist på mindst 12 uger for 
ideer og forslag m.v. 
 
Det første offentlige møde efter udpegningen af bestyrelsen for Nationalpark Thy 
blev afholdt på Stenbjerg Kro den 5. marts 2009. Bestyrelsen ønskede at 
inddrage alle interesserede i arbejdet med at etablere og udvikle Danmarks 
første nationalpark. Et af hovedpunkterne på mødet var en gennemgang af 
bestyrelsens idéoplæg til indkaldelse af ideer og forslag til nationalparkplanen. 
 
Den officielle start på idéfasen skete ved nedenstående annoncering den 6. april 
2009 i Thisted Dagblad og efterfølgende i de lokale ugeaviser: 
 

 
Indkaldelse af ideer og forslag til nationalparkplanen 

 
Bestyrelsen for Nationalpark Thy indbyder herved alle til at deltage aktivt i planlægningsprocessen 
med ideer og forslag til, hvordan natur, kultur, naturoplevelser og friluftsliv samt lokal udvikling kan 
sikres, styrkes og udvikles i nationalparken. 
Du kan finde et idéoplæg og andet baggrundsmateriale på www.danmarksnationalparker.dk eller 
rekvirere materialet på nedenstående adresse eller telefonnummer. 
På hjemmesiden vil der løbende blive informeret om arbejdet med nationalparkplanen. Herudover 
vil der i høringsperioden, som er 12 uger, blive afholdt ekskursioner og et offentligt møde. 
Dine ideer og forslag skal være fremsendt til bestyrelsen for Nationalpark Thy  
senest den 10. juli 2009, kl. 12. 

 
Ejner Frøkjær 

Bestyrelsesformand 
 

 
Samtidig med annonceringen blev idéoplægget sendt til en række aktører og 
interessenter: den tidligere styregruppe for Undersøgelsesprojektet Nationalpark 
Thy, 19 lokale og landsdækkende foreninger og organisationer, Brugerrådet for 
Skov- og Naturstyrelsen Thy, statens jagtlejere i nationalparken, Miljøcenter 
Aalborg, Kystdirektoratet, Thisted, Morsø og Jammerbugt kommuner, 
Beredskabsstyrelsen Nordjylland, pressen og organisationerne omkring de øvrige 
planlagte nationalparker. 
 
Planindkaldelsen har løbende været omtalt i dag- og ugeblade samt i TV Midt-
Vest. 
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Et arrangement med 60 deltagere ved Lodbjerg Fyr på den Europæiske 
Nationalparkdag, den 24. maj 2009, indgik som en aktivitet i høringsfasen. 
 
Nationalpark Thy modtog i alt 50 forslag til nationalparkplanen fra foreninger, 
myndigheder organisationer og private borgere. De indkomne forslag er af meget 
varierende omfang: Fra lange dybtgående redegørelser og visioner om 
nationalparkens udvikling og indhold til forslag om enkelte emner. En skematisk 
oversigt samt de enkelte forslag findes på nationalparkens hjemmeside: 
www.nationalparkthy.dk 
 
29 foreninger, organisationer, myndigheder m.m. og 21 enkeltpersoner har 
bidraget med ideer og forslag: 18% går på natur og naturforbedringer, 15% 
handler om kulturhistorien, hele 32% har forslag til friluftsliv og rekreation, 16% 
handler om markedsføring og erhvervsliv og 16% omhandler en bred vifte af 
andre forslag, som f.eks. placering og etablering af et Nationalparkcenter Thy. 
   
De indkomne ideer og forslag har indgået i bestyrelsens overvejelser i 
forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til nationalparkplanen.  
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4. Vision og målsætning for udviklingen af 
Nationalpark Thy 
 
Jf. bemærkningerne til nationalparkloven forventes, at der for Natura 2000 
områderne i medfør af miljømålsloven vil blive udarbejdet særlige målsætninger, 
indsats-programmer og handleplaner for at sikre og genoprette gunstig 
bevaringsstatus for særlige naturtyper og arter. Målsætningen for styrkelse af 
naturværdierne i nationalparken vil derfor i videre omfang skulle fokusere på 
styrkelse af Natura 2000 områdernes kvalitet gennem en indsats i tilgrænsende 
områder eller ved etablering af korridorer eller på andre naturtyper eller arter 
end de, der er omfattet af Natura 2000 planen.  
 
Nationalparkens bestyrelse kan desuden sætte mål, der skal sikre et højere 
beskyttelses- eller kvalitetsniveau end Natura 2000 planen. Målsætningen vil 
endvidere fokusere på øvrige naturområder, herunder muligheden for at skabe 
større sammenhængende områder. 
 

4.1 Overordnet vision og målsætning  
 
Der vil i Thy blive skabt en helt særlig model for nationalparker, som kombinerer 
naturbeskyttelse og artsrigdom med naturbenyttelse. Erhvervsudviklingen i og 
uden for nationalparken vil således kunne trives i samspil med naturbeskyttelse, 
bevarelse af kulturmiljøer og et aktivt friluftsliv. 
 
Det vestlige Thy er formet af århundreders sandflugt og rummer store natur- og 
landskabsværdier i form af kyster, klitter, klitheder, søer og klitplantager. Det 
store sammenhængende landskab er karakteriseret af næringsfattige naturtyper. 
Grænsen mod øst følger stort set udbredelsen af sandflugten og stopper ved 
landbrugslandet. Størstedelen af området er statsejet og udgangspunktet er de 
fleste steder beskyttet natur og fredskove.  
 
Bestyrelsens vision for Nationalpark Thy og dens udvikling tager udgangspunkt i, 
at klitlandskaberne allerede i dag rummer store nationale og internationale 
naturværdier med stort potentiale for at styrke naturen og dens udvikling. Der er 
mulighed for at skabe bedre sammenhæng i de store naturområder og for at 
skabe større biologisk mangfoldighed i klitplantagerne gennem naturnær 
skovdrift og øget andel af hjemmehørende træarter.  
 
De specielle kulturhistoriske værdier beskyttes, bevares og formidles. Friluftsliv 
og erhverv kan udvikle sig, selvom naturbeskyttelsen sættes i højsædet. 
Frivillighed i relation til ændret drift i nationalparken er et gennemgående princip 
i alle forhold. Formidling, lokalt engagement og medbestemmelse er ligeledes i 
højsædet.   
 
Kystbyerne Klitmøller, Vorupør, Stenbjerg og Agger vil over en årrække blive en 
del af nationalparken og indgå, især hvad angår erhverv og kulturmiljø, som en 
vigtig del af nationalparken. Udviklingen i kystbyerne vil blive vendt – og der vil 
være øget bosætning og erhvervsudvikling på grund af nationalparken og den 
øgede aktivitet, den medfører. Der vil blive skabt plads til en aktiv udvikling af 
kystbyerne for de mennesker, der bor og lever i området. I Nationalpark Thy ser 
man udviklingen af naturen og kulturmiljøet samt egns- og byudvikling som en 
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helhed. Også i de lokalsamfund, der grænser op til nationalparken vil der ske en 
tilsvarende udvikling.   
 
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 
biologiske 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 landskaber, 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 historiske spor knyttet til sandflugtsbekæmpelse, fyr- og 
redningsvæsen, 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. 
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4.2 Målsætning for enkelte emner, interesser og 
aktiviteter 
 

Bevare, styrke og udvikle landskabs- og naturværdierne  

Den storslåede natur i Nationalpark Thy har både national og international 
betydning og er et vigtigt grundlag for nationalparkens tilbliven. Naturtyperne i 
nationalparken: strande, klitter, klitheder, strandenge, kalkrige overdrev og søer 
skal bevares, og deres udbredelse, kvalitet og mangfoldighed styrkes. 
Naturtyperne skal beskyttes mod tilgroning, afvanding, næringsstoftilførsel, 
invasive arter m.v. og udvikles til at blive bæredygtige og dynamiske 
økosystemer med naturlig vandbalance m.v. 
 
Et højt beskyttelsesniveau for naturen i Nationalpark Thy skal bl.a. sikres 
gennem samarbejde med relevante myndigheder, lodsejere og organisationer. 
En stor del (53%) af Nationalpark Thy er internationale 
naturbeskyttelsesområder (Natura 2000). I de kommende år udarbejder Thisted 
Kommune og Skov- og Naturstyrelsen handlingsplaner for Natura 2000 
områderne med henblik på at bevare og styrke de særlige værdier, hvert område 
rummer. Nationalparkbestyrelsen vil samarbejde med kommunen, Skov- og 
Naturstyrelsen samt de private lodsejere om at nå de mål, der bliver sat for de 
enkelte Natura 2000 områder i Nationalpark Thy.  
 
Som led i sikringen af naturværdierne og spredningen af nationalparkens vilde 
arter, skal der skabes større sammenhæng mellem nationalparkens 
naturområder og landskaber, især klit- og klithedearealer. Områdernes samspil 
med kysten og havet skal styrkes. I de udpegede overgangszoner mellem 
plantager og klitheder, vil der blive genskabt noget af den dynamik og udvikling, 
som er karakteristisk for klitsystemerne og klithederne vil få en større og mere 
sammenhængende udbredelse. Det sker ved at rydde træer og buske i 
overgangszonerne og fjerne træopvækst på klithederne samt ved at genskabe 
den naturlige vandstand – ved hjælp af frivillige aftaler med de berørte lodsejere.  
 
Omlægning af klitplantagerne til naturnært drevne skove domineret af naturligt 
hjemmehørende træer og buske skal ske med særlig fokus på styrkelse af 
naturværdierne. Klitplantagernes udvikling skal gå i retning af mere lysåbne 
skove med et større indhold af naturligt forekommende arter. Denne udvikling 
skaber større biologisk mangfoldighed og forbedrer naturindholdet i 
nationalparken. Det er målet, at omlægningen af klitplantagerne vil forløbe 
hurtigere i Nationalpark Thy end andre steder i landet, fordi processen bidrager 
betydeligt til at øge den biologiske mangfoldighed og styrke naturgrundlaget i 
nationalparken. Der vil dog stadig være områder med tæt nåleskov – især 1. 
generations-beplantninger, som vil forblive urørte og være et historisk minde om 
sandflugten og ”kampen mod naturen” og med et spændende biologisk indhold. 
De mørke nåleskove rummer desuden arter, som har fundet levesteder i Thy og 
er med til at give naturen variation og mangfoldighed.  
 
Naturindholdet i søerne i Nationalpark Thy vil blive styrket gennem forbedring af 
vandkvaliteten og genskabelse af naturlig hydrologi ved hjælp af frivillige aftaler 
med de berørte lodsejere. Søerne i nationalparken friholdes desuden i udstrakt 
grad for forstyrrende aktiviteter for fuglelivet.   
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Nationalpark Thy rummer i dag spredte landbrugsarealer. Det er bestyrelsens 
mål, at indgå frivillige aftaler med lodsejere om ændring af driften mod 
kompensation. Ændret drift skal øge naturindholdet i nationalparken og skabe 
større sammenhæng i nationalparkens særlige natur. Udarbejdelse af 
naturplaner kan desuden indgå som et redskab også for landbrugsejendomme 
øst for nationalparken for at sikre tilgrænsende naturområder mod forringelser.   
 
Nationalparkens karaktergivende landskabselementer og markante geologiske 
formationer og forekomster skal bevares og synliggøres bl.a. ved rydning af 
kystskrænter og overgangszoner. 
 

Bevare og styrke nationalparkens kulturmiljøer og kulturhistoriske 
spor.  

Det vestlige Thy har en særlig kulturhistorisk autenticitet med mange 
interessante temaer. Oldtidens spor, sandflugtens historie og indflydelse på 
levevilkårene i klitlandskaberne, kystfiskeri og skudefart, redningsvæsen, 
fyrvæsen og kystsikring, skovrejsningen fra midten af 1800-tallet, thyboernes 
skiftende brug af klitlandskabet og havet, samt den nyere historie i kystbyerne, 
herunder sporene fra 2. verdenskrig er alle emner, som skal bevares og 
formidles. Særligt fokus vil der blive lagt på sandflugtens påvirkning af 
kulturmiljøet, der går som en rød tråd gennem fortællingen om Thy.  
 
Det er målet, at kulturmiljøer og kulturhistoriske spor i Nationalpark Thy vil blive 
bevaret, synliggjort, formidlet og gjort bedre tilgængelige, og viden om de 
nævnte miljøer og spor vil blive udbygget. Formidlingen af kulturhistorien tager 
udgangspunkt i bygninger og steder, der i sig selv er en del af kulturhistorien og 
som viser, at landskabet rummer spor af menneskets liv i og med naturen 
igennem århundreder. Mange historier venter på at blive afdækket og fortalt, og 
en tæt forbundet forskning og formidling vil øge oplevelserne i nationalparken.   
 

Styrke mulighederne for friluftsliv og særlige naturoplevelser 

Nationalpark Thy er åben for alle friluftsinteresser Med respekt for 
naturværdierne og de private lodsejeres interesser vil friluftslivet i Nationalpark 
Thy udvikle sig og give muligheder for en vifte af udfordringer og oplevelser for 
lokalbefolkning og turister. Udviklingen af friluftsliv og turisme skal ske på et 
bæredygtigt grundlag og det er vigtigt, at bestræbelserne på at tiltrække flere 
turister ikke sker på bekostning af naturen eller lokalbefolkningens muligheder 
for friluftsliv.  
 
Nationalparkens størrelse og mange afvekslende naturtyper gør det muligt at 
planlægge friluftslivets udfoldelser og stadig give mulighed for et afvekslende 
friluftsliv. Forbedringer af besøgendes muligheder skal først og fremmest ske ved 
at udbygge, sammenkæde og forbedre eksisterende stier og stiføringer. På 
udvalgte steder skal adgangen forbedres for gangbesværede og handicappede, 
således at Nationalpark Thy er tilgængelig for alle.  
 
I nationalparken skal der være mulighed for både en bæredygtig og aktiv ferie 
og hverdag. Sammenhængende stiforløb for vandrere, cyklister og ryttere skal 
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kombineres med et mangfoldigt tilbud af overnatningsmuligheder – fra primitive 
lejrpladser i klitplantagen over campingpladser og bed & breakfast til feriecentre, 
kroer og hoteller. Der vil være et righoldigt tilbud om deltagelse i ture med guide 
om natur og kulturhistorie, om studier af flora og fauna på nært hold, om 
svampejagt, jagt og fiskeri, ture på hesteryg og mountainbike, golf, orienterings- 
og terrænsport, geo-caching, m.m. Nationalpark Thy vil understøtte og give 
plads til nye og spændende tiltag på friluftsområdet og dermed også tilføre 
turisterhvervet nye muligheder. F.eks. vil muligheden for etablering af en 
friluftsgård i og omkring Lodbjerg Fyr blive undersøgt. 
 
De forbedrede adgangsmuligheder vil være til gavn for alle med interesse for 
friluftsliv og nationalparkens natur og kulturmiljø. Faciliteter og formidling 
udbygges og styrkes i takt med det øgede lokale engagement og tilgangen af 
turister.  
 
For de mest sårbare naturarealer og arter vil beskyttelsen veje tungere end 
benyttelsen. Nationalparkens størrelse med mange ”slidstærke” naturtyper, vil 
kunne sikre plads til øget udfoldelse for turister og thyboer samtidig med at der 
rummes mulighed for et højt beskyttelsesniveau. Den inderste kerne af 
Hanstholm Vildtreservat vil fortsat have totalt adgangsforbud, mens resten af 
vildtreservatet samt andre sårbare områder især i klitheden vil være forbeholdt 
fuglene i ynglesæsonen. Store områder i Nationalpark Thy vil være friholdt for 
stier – både af hensyn til beskyttelsen af sårbare områder og arter og af hensyn 
til oplevelsen af, at området er et stykke dansk vildmark.  
 
Sårbare og normalt utilgængelige områder kan dog nænsomt formidles og gøres 
mere tilgængelige bl.a. ved at bygge observationsskjul eller –tårne med adgang 
via stier gennem mindre sårbare områder, som det i dag er kendt fra Vejlerne.  
 
Nationalpark Thy skal desuden være kendt som et stort område, hvor man kan 
opleve total stilhed og mørke stjerneklare nætter.   
 

Styrke formidling og naturvejledning 

Det er bestyrelsens vision at Nationalpark Thy skal være kendt og værdsat for 
sine uforstyrrede landskaber, biologiske mangfoldighed, kulturmiljøer, 
kulturhistoriske spor samt mulighederne for særlige naturoplevelser og friluftsliv. 
 
Formidling i nationalparken skal være tværfaglig, omfattende og af høj kvalitet. 
Hovedformålet er at give thyboerne og besøgende oplevelser i naturen samt 
skabe forståelse for at beskytte natur- og kulturværdier for efterfølgende 
generationer. Formidlingen skal også sikre borgerinddragelse i forvaltningen af 
nationalparken. Derudover skal formidlingen øge sundhed, livskvalitet og en 
mere bæredygtig livsstil gennem gode natur-, kultur- og friluftsoplevelser.  
 
Formidling og naturvejledning skal styrkes og koordineres i forhold til lokale 
aktører gennem udbygning og etablering af aktiviteter, servicefunktioner og 
faciliteter. Forståelse af naturens sammenhænge, særlige kulturhistorie og 
frilufts- og erhvervsmæssige muligheder i Nationalpark Thy formidles derfor 
bredt til thyboer og turister. Formidlingen er nationalparkens ansigt udadtil og 
derfor skal professionalisme og seriøsitet både hvad angår budskaber og fysiske 
rammer, sættes i højsædet. 
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Det er af afgørende betydning for nationalparkens succes, at der finder en 
levende formidling sted året rundt og parken rundt. Guidede ture med natur- og 
kulturhistorisk indhold kan umiddelbart udbygges og fokuseres.  
 
Den levende formidling ude i naturen skal suppleres med et fysisk sted midt i det 
storslåede landskab som er udgangspunkt for en samlet formidling af naturen, 
kulturhistorien og de mange muligheder for aktiviteter, som nationalparken 
byder på. Her kan de besøgende både skabe sig et overblik over nationalparken 
og gå i dybden med udvalgte emner – samt blive inspireret til at søge ud i 
naturen og opleve den ved selvsyn. 
 
Sidst bør det nævnes, at der allerede i dag er gode muligheder for selvbetjening 
via internettet, foldere og informationer på skilte. I planperioden vil dette 
område blive styrket og udviklet.  
 

Støtte og styrke forskning og undervisning 

Viden om nationalparkens natur og kulturhistorie bør til stadighed udvides og 
udvikles. Øget forskning og indsamling af viden om nationalparkens natur og 
kulturhistorie skal bidrage til at bevare og styrke naturen, den biologiske 
mangfoldighed, kulturmiljøerne og de kulturhistoriske spor i Nationalpark Thy og 
dermed være et væsentligt element i nationalparkens drift og udvikling. 
Forskningen og dens resultater vil desuden kunne bruges i formidling og 
aktiviteter til gavn for fremtidens besøgende. 
 
Børn og unges interesse for og forståelse for naturen skal stimuleres tidligt og 
derfor udgør de en særlig målgruppe for formidlingen i nationalparken. Det er 
målet, at Nationalpark Thy kan nå ud i undervisningen på alle alderstrin i landets 
skoler. Lokale børn og unge skal være stolte af deres natur, kultur og historie. 
Fra skoler i andre egne skal børn og unge lære Nationalpark Thy’s særlige natur, 
kultur og historie at kende.  
 
Nationalpark Thy vil understøtte forskning og styrke undervisning gennem 
samarbejde med forsknings- og undervisningsinstitutioner, koordinering af 
aktiviteter, samt etablering af faciliteter og undervisningstilbud.  
 

Støtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet 

Den lokale udvikling vil sammen med de forbedrede muligheder for friluftsliv og 
naturoplevelser også gøre det mere attraktivt at bosætte sig i Thy. Udviklingen 
af nationalparken skal ske i et samspil med omgivelserne og lokalbefolkningen 
har stor indflydelse på nationalparkens drift og udvikling. Et kendetegn vil være 
lokalt medejerskab, involvering og respekt for de forskellige interesser. 
Nationalpark Thy skal også være en bæredygtig nationalpark – en miljømæssig, 
økonomisk og social bæredygtig nationalpark.  
 
Erhvervsstrukturen i nationalparken vil afspejle de naturgivne forhold og 
turismen vil udvikle sig til at blive det største erhverv i relation til Nationalpark 
Thy. De uberørte og vidtstrakte strande, klitlandskaberne, plantagerne og 
kystbyerne bliver et yndet feriemål for både danske og udenlandske turister 
henover hele året. En betydelig indsats fra politikere og lokale 
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turistorganisationer vil udnytte potentialet for vækst til gavn for 
sommerhusudlejning, spise- og overnatningssteder, detailhandel m.v. Selvom 
turistindtægterne stiger betydeligt over en årrække, sker udviklingen med 
baggrund i bæredygtig kvalitetsturisme med fokus på natur, kultur og friluftsliv. I 
kystbyerne sikres de lokale beboere mulighed for medindflydelse på den 
fremtidige udvikling.  
 
Også skov- og landbrug vil være erhverv i udvikling i Nationalpark Thy. 
Skovbruget omlægges til naturnær skovdrift i bestræbelserne på at udnytte 
nationalparkens ressourcer bæredygtigt og en del af produktionen afsættes 
lokalt. Ændringer i driften af private landbrugsarealer – fx i retning af 
ekstensivering sker gennem frivillige aftaler med fuld kompensation. Behovet for 
naturpleje med græssende dyr vil øge den animalske produktion i 
nationalparken. Landbruget vil i højere grad end i dag kunne afsætte en række 
produkter fra Nationalpark Thy lokalt – både til spisesteder og detailsalg til 
fastboende og besøgende.  
 
Nationalparkens øvrige erhverv vil hovedsageligt være knyttet til kystfiskeri, 
småindustri, håndværk, transport og detailhandel. Med øget turisme og 
bosætning har mange af disse erhverv et potentiale for øget omsætning i 
lokalområdet bl.a. med salg af lokale produkter og ydelser til turister og thyboer.  
 
Nationalpark Thy er i sig selv et levende og lokalt forankret netværk. 
Nationalparkens bestyrelse, råd og sekretariat sikrer afgørende lokal 
medbestemmelse og justerer løbende balancen mellem naturbeskyttelse og 
kulturpåvirkning. Et stort korps af frivillige har gennem deres interesse for og 
engagement i nationalparken stor indflydelse på udviklingen og den daglige drift 
og sikrer lokalt medejerskab i Nationalpark Thy.  
 
Som organisation er Nationalpark Thy en koordinerende og faciliterende faktor, 
der løfter og sammenbinder de mange tiltag og aktiviteter i hele området fra 
Hanstholm i nord til sydspidsen af Agger Tange. Den lokalt forankrede 
organisation samarbejder desuden med et netværk af nationale og internationale 
parter.  
 

Dokumentation og evaluering 

Udviklingen af Nationalpark Thy skal følges og evalueres så bestyrelsen løbende 
kan tage stilling til, om man opnår de ønskede resultater. Som grundlag for 
revision af nationalparkplanen – som første gang finder sted senest 2 år efter 
vedtagelsen af Natura 2000 planen og derefter hvert 6. år – udarbejder og 
offentliggør bestyrelsen en redegørelse for udviklingen i nationalparken, 
herunder en evaluering af de opnåede resultater i den forløbne planperiode. 
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4.3 Inddeling af nationalparken i zoner 
 
Det er vigtigt, at bestyrelsens målsætninger for udvikling af Nationalpark Thy 
indikerer, hvordan man vil afveje og vægte de enkelte interesser mod hinanden. 
Det gælder både generelt og inden for nationalparkens forskellige områder. 
Zonering er således et planlægningsredskab for bestyrelsen til brug for denne 
afvejning. Princippet om frivillighed er gældende i hele nationalparken.  
 
Naturen er omdrejningspunktet for nationalparken – uden den storslåede og 
særprægede natur af høj kvalitet, ville der ikke være nogen Nationalpark Thy. En 
række af nationalparkens områder er allerede beskyttet i vid udstrækning 
gennem gældende lovgivning og planlægning fx i form af EU-habitatområder, 
EU-fuglebeskyttelsesområder, fredede områder, vildtreservater og områder 
beskyttet af naturbeskyttelsesloven.  
 
Zonering er et instrument i forhold til naturbeskyttelse og regulering af 
rekreation, friluftsliv og turisme. Overalt i Nationalpark Thy lægges der vægt på 
styrkelse af naturen og dens mulighed for udvikling, varetagelse af de 
kulturhistoriske værdier samt at fremme befolkningens og turisters muligheder 
for at opleve nationalparken. 
 
Uanset zoneringen vil der være beskyttelseskrævende lokaliteter, som falder 
uden for de udpegede kerneområder, hvor naturværdierne og beskyttelsen har 
største prioritet. Det kan fx være områder i de fredede plantager som Tved og 
Vilsbøl og de særlige lokaliteter, som er beskrevet i styregruppens rapport fra 
undersøgelsesprojektet, som omhandler botaniske, ornitologiske og 
herpetologiske interesseområder i hele nationalparken. Datagrundlaget er 
svingende, specielt på private arealer, og der resterer et registrerings- og 
overvågningsarbejde for mange artsgrupper inden naturværdierne er 
tilfredsstillende kortlagt. 
 
Lovgivningen, fredningskendelser samt de biologiske interesseområder vil 
sammen med zoneringen udgøre beslutningsgrundlaget for afvejning af 
naturbeskyttelsesinteresser i forhold til benyttelsen. Det understreges, at 
zonernes ”grænser” er dynamiske, og kan tages op til revision, efterhånden som 
ny viden giver et bedre beslutningsgrundlag. Zoneringen bør som minimum 
tages op ved revisioner af nationalparkplanen.         
 
Infrastrukturen, herunder den planlagte cykelsti og hovslaget (ridestien) fra nord 
til syd, vil blive anlagt, opgraderet og udviklet på tværs af zonerne under størst 
muligt hensyn til de natur- og kulturhistoriske værdier. Endvidere lægges der 
vægt på, at strandene er tilgængelige. 
 
Kriterierne for zoneringen er beskrevet i nedenstående tabel. 
Zone I er kernezonen i nationalparken, hvor naturværdierne og beskyttelsen har 
højeste prioritet. Bestyrelsen prioriterer i disse områder naturbeskyttelsen over 
andre aktiviteter og tilskynder f.eks. ikke til et højere aktivitetsniveau for 
friluftsliv og turisme, end der er i dag. Et område, der af andre grunde har 
adgangsforbud (f.eks. Hanstholm Vildtreservat) hører naturligt til i zone I, men 
zone I betyder ikke dermed adgangsforbud. Organiserede friluftsaktiviteter og 
større publikumsfaciliteter søges derimod placeret i zone 3, hvor naturen er 
mindst sårbar over for forstyrrelser og slid.     
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Zone I Zone III 

 

Kriterier for zonering  

 
Zone  

 
Kriterier 
 

 
I. 

 
Kernezone, hvor naturværdierne og beskyttelsen har største prioritet. 
 
Zone I vil hovedsagelig omfatte Natura 2000 områder, vildtreservater samt 
fredninger med særligt naturbeskyttelsesindhold. 
 
Kan opleves på egen hånd og formidles på afstand. 
 
Sårbare yngleområder er/kan lukkes i perioder eller hele året. 
 
Under udstrakt hensyn til naturværdierne kan der i udkanten af zone I 
anlægges korte stier og opføres observationstårne og skjul. Ligesom der 
kan opsættes web-kameraer til formidling af f.eks. ynglende traner. 
  

 
II. 

 
Mellemzone, som omfatter beskyttede naturtyper og potentielle arealer, 
der kan skabe større sammenhæng mellem de lysåbne naturtyper. 
 
For de ”stille” naturbrugere. 
 
Zonen er uden adgangsregulering, men friholdes for større anlæg for 
publikum o.l. 
 
Formidling og undervisning kan forekomme i denne zone. 
    

 
III. 

 
Aktivitetszonen omfatter de arealer, hvor naturen er mindst sårbar over for 
forstyrrelser og slid. 
 
For de mere aktive naturbrugere og organiserede friluftsaktiviteter. 
 
Større formidlingstiltag, øvelsesaktiviteter, friluftsliv og publikumsfaciliteter 
og –anlæg søges placeret i denne zone. 
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5. Handlingsplan 
 
Handlingsplanen for Nationalpark Thy indeholder en lang række konkrete forslag 
til projekter og tiltag, som dels opfylder planens målsætninger og dels kan 
gennemføres i planperioden eller på længere sigt. Ud over også at indeholde en 
prioritering af de valgte projekter og opgaver er det er vigtigt for bestyrelsen at 
pointere, at perspektivet for handlingsplaner, som har til formål at styrke 
naturen, ofte strækker sig over mere end 20-30 år, før man har nået målet. 
 
En vigtig forudsætning er, at udviklingen af nationalparken baseres på 
frivillighed, lokalt engagement og samarbejde. Dette påvirker handlingsplanen, 
og ikke alle projekter og aktiviteter kan beskrives lige detaljeret med hensyn til 
indhold og økonomi. 
 
Endelig skal handlingsplanen redegøre for, om der kræves tilladelser eller 
dispensationer fra anden lovgivning til at gennemføre de enkelte aktiviteter. Det 
gælder både naturgenopretningsprojekter, samt anlægsarbejder fx i forbindelse 
med større frilufts-projekter og etablering af Nationalparkcenter Thy. En oversigt 
over dette findes i nationalparkplanens afsnit 6. 
 
Handlingsplanen skal være så detaljeret og præcis, at nationalparkbestyrelserne 
er i stand til at tilrettelægge aktiviteter og den daglige drift efter planen. Det 
ligger bestyrelsen på sinde at understrege, at nationalparkplanen og dermed 
også handlingsplanen ikke har retsvirkning for hverken lodsejere eller 
myndigheder. Alt skal gennemføres i samarbejde med andre og ved hjælp af 
frivillige aftaler – en stor del af naturprojekterne fx i samarbejde med Skov- og 
Naturstyrelsen og Thisted Kommune. På det kulturhistoriske område indebærer 
planen et bredt samarbejde med egnens kulturhistoriske institutioner.  
 
Handlingsplanen tager udgangspunkt i de overordnede målsætninger for 
Nationalpark Thy, ”Styregruppens rapport til miljøministeren 1. juli 2005”, 
”Driftsplan for Skov- og Naturstyrelsen, Thy 1/1 2007 – 31/12 2021” samt de 
idéer og forslag, som borgere, myndigheder og organisationer har fremsendt i 
nationalparkplanens idéfase. 
 
Handlingsplanen er delt op i tre perioder: planperioden (1/4 2010 – 31/3 2016), 
det mellemlange sigt (6-20 år) og det lange sigt (20-30 år). 
 
Større og centrale emner og projekter, som på nuværende tidspunkt er rimeligt 
konkrete, er sat ind i et særligt skema, der viser status, målsætning, indsats, 
hvilke tilladelser eller dispensationer, der er nødvendige for at virkeliggøre 
projektet, hvilke virkemidler, bestyrelsen kan anvende i realiseringen, samt et 
oplæg til fordeling af omkostningerne i planperioden. Disse mere konkrete planer 
er samlet i nationalparkplanens bilagsdel.  
 
Det er vigtigt at understrege, at det samlede antal aktiviteter, som bestyrelsen 
ønsker at virke for at realisere, rækker ud over det, der er beskrevet som 
enkeltprojekter eller emner i bilagene. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at 
omprioritere opgaver og aktiviteter i forhold til, hvad man finder muligt og 
hensigtsmæssigt at gennemføre med det finansieringsgrundlag, der kan 
tilvejebringes i planperioden.  
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5.1 Handlingsplan for planperioden  
 
Staten udarbejder Natura 2000-planer for 246 Natura 2000-områder. By- og 
Landskabsstyrelsens 7 miljøcentre og Skov- og Naturstyrelsen står for arbejdet 
med at skrive planerne. Kravene til planerne er beskrevet i Miljømålsloven og – 
for de skovbevoksede områder – i Skovloven. Som tidligere nævnt skulle forslag 
til planerne have været i høring fra december 2008 til juni 2009 og offentliggjort 
i december 2009. Da planerne imidlertid er et af elementerne i regeringens 
ministerudvalg for Grøn Vækst afpasses tidsplanen nu til arbejdet her.  
 
Som nævnt tidligere, skal der ske en særlig indsatsplanlægning for Natura 2000 
områderne. Aktiviteter i henhold til dette vil blive koordineret med aktiviteterne 
inden for nationalparken i øvrigt i samarbejde med de relevante myndigheder. 
Det forventes, at nationalparkplan revideres indenfor 2-3 år – efter at Skov- og 
Naturstyrelsens og Thisted Kommunes konkrete handleplaner for Natura 2000 
områderne skal foreligge. 
 
1) Bevare de væsentlige naturtyper og styrke udbredelse, kvalitet og 
mangfoldighed  
  
 Sikring af akut truede naturtyper og dyre- og plantearter i Nationalpark Thy. 

Der skal snarest muligt gennemføres grundige basisregistreringer med 
kortlægning af alle sjældnere og sårbare arters forekomster i 
nationalparkområdet - så vidt muligt omfattende samtlige artsgrupper, 
ligesom der skal ske en registrering af særlige naturtyper som f.eks. 
lobeliesøer. Basisregistreringerne skal til stadighed suppleres med opfølgende 
registreringer og overvågning for at sikre en gunstig bevaringsstatus for de 
særlige arters og naturtypers status i området. F.eks. gennem en årlig 
statusrapport. Overvågningen vil blive koordineret med myndigheders, 
forskningsinstitutioners og organisationers overvågning. (Bilag 1) 

 
 Der gennemføres undersøgelser af naturværdierne generelt og disses 

forvaltning gennem forskning og naturovervågning. Der er f.eks. store huller i 
vores viden i dag om padder, insekter, svampe, laver og mosser. Det kan fx 
ske gennem samarbejde med grønne organisationer (Bilag 1) 

 

 
Liden soldug 

 

 
Slangetunge 

http://www.biopix.dk/Species.asp?Searchtext=Drosera%20intermedia&Category=Planter�
http://www.biopix.dk/Species.asp?Searchtext=Ophioglossum%20vulgatum&Category=Planter�
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 Reduktion af kvælstofdeposition på de næringsfattige naturarealer ved 

ekstensivering af omdriftsarealer i nationalparken. Der foretages en 
registrering af landbrugsarealernes sammensætning og størrelse i 
nationalparken med henblik på, at der evt. i kan indgås frivillige aftaler om 
ændret drift. (Bilag 2) 

 
 I samarbejde med Thisted Kommune og Skov- og Naturstyrelsen, Thy 

udarbejdes konkrete naturplejeprojekter i planperioden om genskabelse af 
naturområder (flere ejere) i nationalparken på private arealer gennem 
frivillige aftaler og tilskud og på statens arealer i overensstemmelse med 
driftsplanen. 

 
 Bekæmpelsen af tilgroningen på klithederne intensiveres. Der udarbejdes en 

plan for bekæmpelse af invasive arter, især bjergfyr, contortafyr, sitkagran og 
rynket rose. Målet er bl.a. at fjerne rynket rose fra nationalparkens lysåbne 
naturarealer. (Bilag 3) 

 
 Genskabelse af naturlige vandstandsforhold og stop for okkerudfældning, 

hvor det kan lade sig gøre. I første planperiode tages der fat på den vestlige 
del af Vilsbøl Plantage og dele af Tvorup plantage. (Bilag 4)  

 
 I planperioden søges genoprettet nogle af de naturværdier som er gået tabt 

og søer, som er blevet afvandet i forrige århundreder. (Bilag 5 og 6) 
 
 Genskabelse af den naturlige dynamik på udvalgte steder i klitsystemerne. 

Lodbjerg Sande – Hanstholm Vildtreservat. 
 

 
Lodbjerg Sande 

 
 Udvidet drift og pleje af naturarealer ved hjælp af lokale husdyr og den 

naturlige vildtbestand. I takt med, at kronvildtbestanden fortsat stiger, ventes 
brugen af husdyr til naturpleje på de mest sårbare arealer gradvist at kunne 
udfases. Krondyrenes døgnrytme, vandringer, forstyrrelser, forvoldte 
markskader m.m. søges undersøgt ved hjælp af elektronisk sporing. (Bilag 7) 

  

http://www.biopix.dk/Species.asp?Searchtext=Lyngby%20Hede%20sandmile&Category=Lokaliteter�
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2) Skabe større sammenhæng mellem naturområder og landskaber, herunder 
styrke områdernes samspil med havet 
 
 Der skabes større sammenhæng mellem naturområderne ved rydning af 

"overgangszoner" – ca. 410 ha over planperiodens 6 år i den vestlige del af 
klitplantagerne. (Bilag 8) 

 
 Der gennemføres registrering og kortlægning af småbeplantninger og læhegn 

på private arealer. Hvor beplantningen af landskabelige eller naturmæssige 
grunde ønskes fjernet, søges indgået frivillige aftaler med lodsejerne om 
rydning. Hvor hegnene og beplantningerne har betydning som læ for 
ejendomme  eller fungerer som vigtige økologiske ledelinjer eller har stor 
kulturhistorisk værdi vægtes dette højere end rydning. (Bilag 9) 

 
 
3) Omlægge klitplantagerne til naturnært drevne skove med fokus på at styrke 
naturværdierne 
 
 Omlægning af skovdriften til naturnær skovdrift med mere lysåbne skovtyper 

og hjemmehørende træarter. Der udarbejdes en plan for, hvordan 
Nationalpark Thy kan bidrage til at fremme målsætningen. (Bilag 10) 

 
 Rydning for flere danske træarter og solitærtræer. I klitplantagernes 

nåletræsbevoksninger er ofte indplantet løvtræer, især langs veje og stier. På 
grund af løvtræernes ringe konkurrenceevne overvokses disse ofte af 
nåletræer og løvtræerne sygner hen eller dør. For at få flere løvtræer i en fart 
foreslås det, at man systematisk hugger frit omkring løvtræerne så disses 
udvikling sikres, også som frøkilder for nye generationer. Samtidig opnås et 
mere varieret skovbillede for skovgæsterne. 

 
 Der skal foretages en udvælgelse og fremtidssikring af de mest værdifulde 

partier af de nuværende nåleskovsområder ud over udpegningen af gammel 
nåleskov og urørt skov i forbindelse med driftsplanlægningen og 
certificeringen. 

 
 Nåleskovene er levested for en flora og fauna, der er tilknyttet og afhængig af 

nåletræerne. Mange af områdets sjældne og værdifulde naturforekomster vil 
gå tabt, hvis man ukritisk rydder nåleskovsområder eller ændrer dem til 
løvskov. Flere af de gamle 1. generations bevoksninger med bjergfyr bevares. 
Dels er de værdifulde voksesteder for en række mosser og laver og dels har 
områderne en særlig skovhistorisk og kulturhistorisk interesse.  

 
 Genskabelse af mindre åbne naturområder i klitplantagerne. Hvor det er 

muligt forbindes arealerne med større sammenhængende klitheder. F.eks. bør 
det overvejes at rydde en korridor mellem Tormål-området og Kokkær Vand. 

 
 Overflødige vejanlæg og stier i overgangszonerne og i bevoksninger med lav 

bonitet fjernes eller gror selv til for at sikre ro og uforstyrrede områder ud 
mod klithederne.  

   
 Udfasning af pyntegrøntproduktionen, når de eksisterende bevoksningers 

omdriftsalder opnås. 
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4) Bevare og synliggøre nationalparkens karaktergivende landskabselementer og 
markante geologiske formationer  
 
 I planperioden iværksættes et udredningsarbejde omkring geologien i 

Nationalpark Thy. Geologien er et vigtigt grundlag for nationalparkens 
naturdiversitet og kulturhistorie, ligesom den naturligt indgår i planer om 
beskyttelse og pleje, fri dynamik og formidling af natur- og kulturhistorie. 

 

 
Blegsøskrænten 

 
 
5) Bevare, synliggøre, tilgængeliggøre og formidle kulturmiljøer og 
kulturhistoriske spor 
 
 Kulturhistorien indarbejdes i nationalparkens formidling 
 
 Naturgenopretning skal ske med en forudgående afvejning af værdien af det 

kulturhistoriske aspekt og eventuelle modsætninger skal analyseres. 
  

 Synlige kulturhistoriske spor og levn sikres, fremhæves og gøres tilgængelige 
ved at indgå frivillige aftaler med lodsejere i området (f.eks. frilæggelse af 
Nebels tomt ved Nebelstenen og frilæggelse af omgivelserne ved herregården 
Nystrup).  

 
 Bidrage til at sikre allerede eksisterende bygninger i tilknytning til 

Nationalpark Thy, som kan bruges i formidlingsøjemed eller som ud fra 
kulturhistoriske værdier bør beskyttes, f.eks. De sorte Huse, Lodbjerg Fyr, 
Stenbjerg Landingsplads og Hanstholm Fyr. 

 
 
6) Styrke mulighederne for friluftsliv og naturoplevelser. 
 
 Friluftslivets udfoldelse planlægges i forhold til nationalparkens zoneringen. 

Nationalparken er åben for alle friluftsinteresser, men alle kan ikke dyrke alt 
alle steder på en gang (Bilag 13). Der er både natur, kulturmiljø, lodsejere og 
andre friluftsbrugere at tage hensyn til.  

http://www.biopix.dk/Species.asp?Searchtext=Hanstholm%20Vildtreservat%20&Category=Lokaliteter�
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 Muligheder for oplevelser, friluftsliv og formidling af natur- og kulturværdier 

fastholdes og udbygges både for lokalbefolkning og turister under hensyn til 
natur- og lodsejerinteresser og i samarbejde med relevante parter. 
Bestyrelsen ønsker at fremme aktiviteter, der kombinerer naturoplevelser, 
motion og sundhed (fx vandrefestival, motionsløb, ”gå i gang” 
arrangementer, m.m.). 

 
 I projektet ”Adgang til Nationalpark Thy” etablerer Skov- og Naturstyrelsen, 

Thy i samarbejde med Thisted Kommune et sammenhængende cykelstiforløb 
fra Hanstholm til Agger Færgehavn i selvstændigt trace, ad skovveje eller i 
mindre omfang ad mindre befærdede biveje. Desuden etableres afmærkede 
vandre- og cykelruter fra kystbyerne til nationalparken, herunder 
handicapstier ved Hanstholm Fyr. En stor donation fra Arbejdsmarkedets 
feriefond har muliggjort projektet, men supplerende medfinansiering er 
uafklaret. Muligheder for sammenhængende gang- og cykelstinet i øvrigt 
kortlægges i samarbejde med Thisted Kommune og Skov- og Naturstyrelsen, 
Thy med henblik på fortsat udbygning og sammenhæng i de mange stiforløb, 
som findes i og omkring nationalparken. (Bilag 14) 

 
 Der udarbejdes en plan for og anlægges en gennemgående og 

sammenhængende hovslag (riderute) fra Hanstholm i nord til Agger i syd. 
(Bilag 15) 

 
 Der etableres forbedrede adgangsforhold for gangbesværede og andre 

handicappede i tilknytning til eksisterende muligheder og anlæg. 
 
 Bål- og grillhus ved Nors Sø. Huset skal udgøre et møde– og samlingssted for 

større grupper og arrangementer, hvor der er sikkerhed for ophold og 
gennemførelse af friluftsarrangementer, ekskursioner m.v. også i dårligt vejr. 

 
 Lodbjerg Fyr forventes overdraget i 2010 til Skov- og Naturstyrelsen Thy.  

Som platform for friluftslivet i nationalparken søges der finansieret og 
etableret en friluftsgård med en bred vifte af aktiviteter og tilhørende 
grejbank i og omkring Lodbjerg Fyr,  

 
 Etablering af nye aktivitetsmuligheder, som også involverer børn og unge – 

vandring, cykling, ridning, sejlads, fiskeri, jagt, hundeskove, ”pakketure” med 
guide og grejbank. Specielt for de unge og børnene vil bestyrelsen udpege 
arealer, som egner sig til spejderliv, rollespil, geo-caching, o.l., samt anlægge 
stier til de små ben. (Bilag 16) 

 
 Samarbejde med Thy Teater om bl.a. nationalparkrelaterede forestillinger for 

både børn og voksne. 
 
 Bestyrelsen vil medvirke til, at der fremstilles gode specialkort over 

nationalparken, bl.a. med GPS-koordinater over seværdigheder, 
overnatningspladser, stier m.v. 

 
 Bestyrelsen vil anbefale, at der på velvalgte steder i nationalparken etableres 

et antal fotoskjul, som kan benyttes af fotointeresserede besøgende.      
 
 Opgradering af friluftsfaciliteter – p-pladser, info-tavler, toiletter, lejrpladser, 

bålpladser m.v.  
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 Bestyrelsen vil i samarbejde med relevante myndigheder m.m. forsøge at 

gennemføre en overordnet trafikplanlægning i nationalparken, herunder bedre 
adgang til strandene og muligheder for kollektiv transport.  

  
 Kystbyernes og kystområdernes store friluftskvaliteter udbygges. Dette 

gælder især friluftsmulighederne ved og på havet fx surfing, fiskeri og 
iagttagelse af havfugle. 

 
 
7) Sikre at udviklingen af friluftsliv og turisme sker på et bæredygtigt grundlag 
 
 Forstyrrende færdsel i de sårbare områder som følge af flere besøgende 

søges undgået ved regulering af færdslen. Nationalparkplanen baseres på en 
overordnet zonering af arealerne (Se afsnit 4.3). 

 
 Med henblik på at reducere støj- og lysforurening mest muligt iværksættes et 

udredningsarbejde omkring støjbelastning, herunder færdselsregulering, 
skydebaner, flystøj m.v. (Bilag 17). Unødvendige lyskilder søges fjernet fra 
nationalparken via frivillige aftaler.   

 
 Nationalparkbestyrelsen støtter et certificeringssystem for 

samarbejdspartnere. Udbydere af f.eks. overnatningstilbud og hesteudlejning 
ønsker at kunne markedsføre sig i forbindelse med Nationalpark Thy. For at 
sikre et vist kvalitetsniveau foreslås at disse udbydere kan indgå en aftale 
med nationalparken om opfyldelse af en række krav for at kunne markedsføre 
sig med nationalparkens logo, med link på hjemmeside etc. Kravene kunne 
gælde uddannelse af medarbejdere, miljøhensyn, netværksdeltagelse m.v. 

 
 
8) Beskytte sårbare naturområder mod slitage, forstyrrende færdsel og ophold 
 
 I forbindelse med projektet ”Adgang til Nationalpark Thy” udarbejdes en 

overordnet plan, som forbinder de mange stiforløb, der findes i 
nationalparken. Revisionen bør sætte fokus på stier, som gennemløber eller 
berører sårbare naturområder. Vurderes det, at disse stier har et uheldigt 
forløb i relation til beskyttelsen, nedlægges de. (Bilag 14)   

 
 
9) Styrke og koordinere formidling og naturvejledning 
 
 Bestyrelsen lægger i 2010 en langsigtet strategi for udvikling af 

informationsvirksomhed (formidling, naturvejledning og markedsføring) i 
Nationalpark Thy. Formidlingsstrategien indarbejdes i nationalparkplanen ved 
førstkommende revision. Formidlingen skal både dække natur og samspillet 
mellem natur og mennesket. 

 
 Etablere et midlertidigt informationscenter ved Stenbjerg Landingsplads, som 

åbnes 1. april 2010 (Bilag 12) i et af nationalparkens værdifulde kulturmiljøer i 
klitlandskabet. Centret skal give indblik i nationalparkens natur, kultur og 
aktivitetsmuligheder og søges delvist bemandet ved hjælp af frivillige. 
Frivillige, organisationer og samarbejdsparter vil blive opfordret til at guide 
ture med udgangspunkt i Stenbjerg Landingsplads især i højsæsonen, således 
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at der skabes et attraktivt formidlingsmiljø med både udendørs og indendørs 
aktiviteter og faciliteter.  

 
 

 
Stenbjerg Landingsplads 

 
 Arbejde for at etablere ”Nationalparkcenter Thy” – herunder igangsættelse af 

en international arkitektkonkurrence. Centret skal give den besøgende 
overblik over mulighed for fordybelse i nationalparkens natur, kultur og 
aktivitetsmuligheder. Nationalparkcenter Thy skal formidle nationalparken 
v.h.a. interaktive og deltagerorienterede udstillinger og give personlig og 
turistfaglig betjening. Nationalparkcenter Thy skal på en og samme tid være 
en natur- og forvaltningsfaglig institution, der skal have forståelse for og vilje 
til værn af de værdier, nationalparken rummer, og en erhvervsvirksomhed 
med forretningsmæssige mål. Som del af Nationalparkcenter Thy vil være en 
”Sandflugtsudstilling”, udarbejdet i tæt samarbejde med Museet for Thy og 
Vester Hanherred. Det undersøges endvidere, om det er realistisk at inddrage 
himmelrummet over nationalparken og bygge et observatorium i tilknytning 
til centeret. (Bilag 12) 

 
 Etableringen af to temacentre16:  

o Lodbjerg Fyr overdrages i 2010 til Skov- og Naturstyrelsen Thy. Et 
ubemandet naturrum der formidler landskabssuccession fra hav til ager 
samt evt. klithede og klitplantager. Se endvidere handlingsplanens pkt. 6. 

o Temacenter Agger Tange. Den eksisterende toilet- og kioskbygning ejes af 
Thisted Kommune. (Bilag 18) 

 
 Koordinerer formidlingsindsatsen mellem nationalparkens mange aktører. 

Nationalparken natur og kulturhistorie skal formidles også ude i selve den 
storslåede natur på ture med guide og på egen hånd ad nationalparkens 
mange stier. Med nationalparken skabes mulighed for at styrke og tilpasse 
naturvejledning og formidling gennem koordinering og synliggørelse af de 
mange aktiviteter samt ved at inddrage frivillige i formidlingen. En række 
forskellige aktører formidler natur, kulturhistorie og friluftsliv i Nationalpark 
Thy fx i form af guidede ture, udgivelse af pjecer, skoletjeneste m.m.. Det 
gælder fx Thisted Kommune (inkl. Hanstholm Naturskole), Skov- og 

                                                 
16 I ”Formidling i Nationalpark Thy – forslag til koncept og infrastruktur” blev foreslået 10-11 
satellitter eller temacentre. Efter fastlæggelsen af en samlet formidlingsstrategi udarbejdes en 
prioriteret liste for indsatsen med udbygning af sådanne temacentre, herunder strategi for 
organisering, drift og finansiering heraf.  

http://www.biopix.dk/Species.asp?Searchtext=Stenbjerg%20Landingsplads&Category=Lokaliteter�
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Naturstyrelsen Thy, Museet for Thy og Vester Hanherred, Grejbank Nordvest, 
samt en række interesseorganisationer. Nationalpark Thy’s bestyrelse vil 
bidrage til en styrket formidlingsindsats gennem koordinering og supplering.  

 
 Formidle en række konkrete emner fx indenfor kulturhistorie omkring 

klithedens udnyttelse, jagtens historie og madkultur, kystfiskeriet, turismens 
historie i Thy, demonstration af udnyttelse af klitheden i gamle dage, 
klitskovbrug år 1900 og fårehyrdning i klitheden. (Bilag 11) 

 
 Organisere og uddanne en kreds af frivillige til at udføre konkrete 

formidlingsopgaver i nationalparken. Nationalparkens bestyrelse og råd 
ønsker at inddrage frivillige i konkrete formidlingsopgaver i nationalparken. 
Det gælder fx delvis bemanding af et midlertidigt informationscenter, og 
guidede ture især med udgangspunkt i temacentrene og støttepunkter.  

 
 Bestyrelsen vil i planperioden afprøve TV-mediet som ny mulighed for at nå 

ind i befolkningens stuer og inspirere især børn og unge til at komme ud og 
opleve Nationalpark Thy’s storslåede natur. Nationalpark Thy har søgt og 
opnået sendetilladelse til regionerne midt-vest og nord på den nye digitale 
kanal (MUX1). Udsendelserne gøres desuden tilgængelige for alle på nettet. 
Nationalpark TV sender første gang i december 2009 og derefter 2 t om ugen. 

  
 Hjemmesiden udbygges løbende i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen, 

som hoster hjemmesiden. Det gælder bl.a. oversættelse til engelsk og tysk, 
Web-TV med TV-udsendelser fra nationalparken, samt information om natur, 
kulturhistorie og friluftsliv i nationalparken i samarbejde med en række 
samarbejdsparter. 

 
 I samarbejde med en række andre (fx Museet for Thy og Vester Hanherred, 

Skov- og Naturstyrelsen Thy, Thisted Kommune, Thy Turistforening, Biologisk 
Forening for Nordvestjylland m.fl.) ønsker bestyrelsen for Nationalpark Thy at 
udbygge og udvikle materiale om natur, kultur og friluftsliv, med henblik på 
at gøre viden om nationalparken endnu mere tilgængelig med produkter af 
høj kvalitet på dansk, tysk og engelsk. Bestyrelsen kan desuden tillade, at 
Nationalpark Thy’s bomærke anvendes på fx trykt materiale, som udgives af 
nationalparkens samarbejdsparter.    

 
 
10) Understøtte forskning og styrke undervisning 
 
 Bestyrelsen vil i planperioden udarbejde en langsigtet strategi og 

handlingsplan for understøttelse af forskning i Nationalpark Thy samt for 
styrkelse af undervisningen i og om nationalparken og dens natur og 
kulturhistorie, herunder fx også mulighederne for i samarbejde med andre 
institutioner i området at etablere en skoletjeneste, som kan servicere skoler 
fra nær og fjern. Strategien vil blive drøftet med relevante samarbejdsparter i 
lokalområdet og blandt forsknings- og uddannelsesinstitutioner også i andre 
egne af landet. Strategi og handlingsplan for forskning og undervisning i 
Nationalpark Thy indarbejdes i nationalparkplanen ved førstkommende 
revision. 

 
 Konkrete forskningsprojekter kan sættes i gang selvom den langsigtede 

strategi ikke er udarbejdet. Ligeledes kan der i et vist omfang ske 
koordinering og facilitering af konkrete projekter, som nationalparken bliver 
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vidende om. Det gælder fx både forskningsprojekter inden for natur, miljø, 
landbrug og kulturhistorie i Nationalpark Thy.  

 
 Tiltrække studerende og forskere med indkvarteringsmulighed. 
 
 Undervisning i og om Nationalpark Thy vil kunne foregå uafhængigt af 

strategiprocessen, men selve nationalparkens engagement kan være 
begrænset i planperioden. 

 
 Udbygning af undervisningsportalen for nationalparker i Danmark i 

samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen og Museet for Thy og Vester 
Hanherred.  

 
 
11) Udvikle nationalparken i samspil med omgivelserne 
 
 
 Bestyrelsen ønsker at sætte fokus på, hvordan nationalparken kan støtte 

udviklingen af erhvervslivet i relation til Nationalpark Thy. I den forbindelse 
vil der først i planperioden blive udarbejdet en strategi for 
erhvervsudviklingen.  
I samarbejde med nationalparkrådet nedsættes der et koordinationsudvalg 
bestående af repræsentanter fra det lokale erhvervsliv og andre relevante 
interessenter. Udvalget skal rådgive bestyrelsen om en bæredygtig udvikling 
af erhvervslivet, herunder turisme, produkter fra nationalparken og 
bosætning. Det forventes endvidere, at koordinationsudvalget udarbejder et 
prioriteret idékatalog over tiltag, som kan fremme og profilere 
erhvervsudviklingen gennem Nationalpark Thy.    

 
 Tiltrække flere, pengestærke turister der kan skabe en øget omsætning for 

overnatnings- og restaurationsvirksomheder og lokale butikker. 
Nationalparkens status giver desuden bedre muligheder for at markedsføre og 
udvikle særlige ”nationalpark-produkter” – f.eks. inden for fødevarer. 

 
 Indgå frivillige aftaler med lodsejere, der forbedre vilkårene for natur, 

kulturhistorie og friluftsliv og kan skabe medejerskab lokalt til nationalparken.   
 
 Sikre, at nationalparkens vandre- og cykelstier hænger sammen med stier 

uden for nationalparken, så nationalparken kan besøges som led i et 
ferieophold i Thy og af thyboer, bosat udenfor nationalparken.  

 
 Indgå i samarbejder og partnerskaber, der kan medvirke til en positiv 

udvikling for både lokalsamfundet og nationalparken. 
 
 I nationalparken udlejer staten i dag arealer til opsætning af et stort antal 

bistader. Bestyrelsen foreslår, at der etableres et producentnetværk og f.eks. 
udformes etiketter til de to typer lynghonning, der produceres i 
nationalparken. Tilsvarende græsses naturarealer med kvæg og får og også 
her kunne etableres producentnetværk med fælles markedsføringstiltag og 
salg fra butikker i og omkring nationalparkområdet. 

 
 Salg af kvalitetssouvenirs. Besøgende i nationalparken vil forvente at kunne 

købe noget med hjem fra området. Det foreslås at der udarbejdes 
kvalitetskrav til ting der sammenkædes med nationalparken samt opdyrkes 
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leverandører af kvalitetsprodukter, f.eks. honning, røgvarer, drikkevarer og 
kunst med naturmotiver. Desuden kan der ydes støtte til udgivelse af bøger, 
film, kort mv. om nationalparkens mange temaer fx også i tilknytning til den 
årlige fotofestival. 

 
 Som led i at skabe en socialt bæredygtig profil ønsker bestyrelsen at fremme 

alles adgang til at medvirke i nationalparkens drift og udvikling, herunder 
også mennesker med særlige behov. (Bilag 19) 

 
 
12) Følge og evaluere udviklingen i nationalparken 
 
Viden om naturens tilstand og udvikling er nødvendig for at kunne prioritere 
indsatsen med at beskytte natur og miljø i nationalparken. Sikker viden om 
naturtilstanden dokumenterer effekterne af den eksisterende indsats og er med 
til at skabe grundlaget for den fremtidige forvaltning. Bestyrelsen skal derfor 
løbende skabe overblik over nationalparkens udvikling gennem indsamling af 
data om områdets natur fra relevante myndigheder og organisationer, herunder 
fx data fra det nationale overvågningsprogram for vand og natur, besøgstal o.l. 
fra turistbranchen via tællestationer, m.m.  
 
Miljøovervågningssekretariatet i By- og Landskabsstyrelsen koordinerer og 
udvikler den nationale overvågning. Styrelsens syv miljøcentre, herunder 
Miljøcenter Aalborg, står for den praktiske overvågning i Natura 2000 områderne 
gennem de nationale overvågningsprogrammer bl.a. i relation til udbredelsen af 
naturtyper og arter. Det nationale overvågnings-program er under revision17 og 
et nyt overvågningsprogram forventes at træde i kraft i 2010.  
 
Bestyrelsen kan derudover gennemføre supplerende undersøgelser og 
overvågning fx i samarbejde med Thisted Kommune, Skov- og Naturstyrelsen 
Thy, Miljøcenter Aalborg, grønne organisationer, Museet for Thy og Vester 
Hanherred m.m. Forud for revision af nationalparkplanen udarbejder bestyrelsen 
en redegørelse og evaluering af de opnåede resultater. 
 
 

5.2 Handlingsplan på mellemlangt sigt (6-20 år) 
 
Bestyrelsen har det overordnede mål, at naturen i Nationalpark Thy på længere 
sigt kan levere et væsentligt bidrag til en rigere natur i Danmark – ikke mindst 
med hensyn til naturtyper og arter, som er karakteristiske for det nordvestjyske 
klitlandskab. 
 
Bestyrelsen anser det for vigtigt, at resultaterne af indsatsen følges og løbende 
tilpasses. 
 
Handlingsplanerne for tiltag i nationalparken skal revideres og justeres med 
passende mellemrum. Således skal det være muligt at gennemføre nye eller 
andre projektforslag end de allerede skitserede under forudsætning af, at de 
passer ind i nationalparkens overordnede mål. Ved større ændringer, kan der 
udarbejdes tillæg til nationalparkplaner. 
 

 
17 Jf. www.blst.dk 
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Projekter, som det ikke lykkes at gennemføre på kort sigt, vil muligvis kunne 
gennemføres på mellemlangt eller langt sigt. Det afhænger bl.a. af de 
økonomiske ressourcer, der kan tilvejebringes af nationalparken og dens 
samarbejdsparter, samt lodsejernes ønsker om at indgå i nye konkrete projekter.  
 
 Konvertering fortsat af nåleskov til hjemmehørende løvskov fortsætter. 
 
 Etablering af glidende overgangszoner mellem klithederne og klitplantagerne 

fortsætter. 
 
 Genopretning og pleje af vådområder fortsætter. 
 
 Genskabelse af søer og vådområder, som der ikke er opnået enighed om i 

forrige planperiode, søges gennemført i de følgende perioder.      
 
 Ekstensivering af omdriftsarealer og fjernelse af uønskede læhegn i 

nationalparken – begge ved hjælp af frivillige aftaler fortsætter.  
 
 Bekæmpelse af invasive arter fortsætter i de følgende planperioder. 
 
 Løbende overvågning, forskning og evaluering    
 
 

5.3 Handlingsplan på langt sigt (20-30 år) 
 
Forvaltningen af de store dele af nationalparken, som er udpeget som 
internationale naturbeskyttelsesområder, skal naturligvis under alle 
omstændigheder leve op til Danmarks internationale forpligtigelser. På lang sigt 
er målet for de sjældne og truede arter, at de skal vise mere stabilitet og gerne 
fremgang på deres levesteder.      
Indvandring og forøgelse af rovfuglearter, som f.eks. ørnearter og stor hornugle, 
vil på lang sigt være en god indikator for storslået rig natur. 
  
Udviklingen frem mod store sammenhængende klithedearealer ved hjælp af 
rydninger i overgangszonerne og klitplantagernes forvandling til et dynamisk 
naturnært skovbrug med stor løvtræandel vil strække sig langt ud over de første 
nationalparkplaner. Det tog 150 år at skabe et nordisk nåleskovsmiljø i klitterne. 
Det vil tage mindst lige så lang tid at forvandle plantagerne til mere lysåbne og 
løvtrædominerede skove med stort naturindhold. 
 
Hele nationalparken er præget af havets nærhed. På lang sigt forudses det 
nærliggende marine miljø også blive en del af nationalparken til gavn for 
havnaturen, kyst- og lystfiskeri, surfing, formidling m.m. Problematikken om 
benyttelse og beskyttelse vil også her få betydning for udnyttelsen det 
nærliggende havmiljø. 
 
 Bestyrelsen vil arbejde for at Nationalpark Thy over tid vil blive udvidet og 

arronderet gennem frivillige aftaler, lodsejerønsker, magelæg og opkøb 
 
 Kystbyerne søges integreret i Nationalparken på grund af de samfunds- og 

erhvervsmæssige fordele for lokalsamfundet. Eventuel inddragelse i 
nationalparken vil kun ske efter ønske fra beboerne i byerne.  
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6. Oversigt over tilladelser eller dispensationer 
 
Nationalparkplanen skal indeholde en redegørelse for, om der kræves tilladelser 
eller dispensationer fra anden lovgivning til gennemførelse af projekter m.m. Da 
naturværdierne i Nationalpark Thy er ganske omfattende, vil en lang række af de 
konkrete projekter, som bestyrelsen ønsker at sætte i værk i løbet af 
planperioden, kræve tilladelser eller dispensationer fra gældende lovgivning 
m.m.  
 
Myndighedsbehandlingen af en lang række projekter vil derfor forudsætte, at der 
udarbejdes konsekvensvurderinger. Hovedformålet med projekterne er at 
fremme målsætningerne for nationalparkens udvikling især i relation til 
naturforbedringer og mulighederne for friluftsliv. Myndighedsbehandlingen kan 
føre til ændringer i projekterne, fx kan placeringen af Nationalparkcenter Thy 
påvirkes af mulighederne for at opnå tilladelse til etableringen.  
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1. Naturovervågning og forskning   ●        ●  

2. Kortlægning af landbrugserhvervet i 
nationalparken 

          ●  

3. Bekæmpelse af invasive arter ● ●  ●       ● (●) 

4. Genskabelse af naturlig hydrologi og 
forbedring af vådområder og temporære søer  

● ● ● ● ● ● ● ● ●  ●  

5. Vang Sø    ●   ● (●)   ●  

6. Etablering af holme i Flade Sø   ●  ●   ● (●)   ●  

7. Krondyr   ●          

8. Overgangszoner ● ● ● ● ● ●   ●  ●  

9. Læhegn og småbeplantninger i 
nationalparken 

● ●  ●       ●  

10. Naturnær skovdrift ● ●  ● ●      ●  

11. Fårehyrdning           ●  

12. Nationalparkcenter Thy ● ●  ● ●     ● ●  

13. Vandet Sø ● ●  ●   ●    ●  

14. Adgang til Nationalpark Thy  ● ● ● ● ● ●   ●  ●  

15. Gennemgående ridestier ● ● ● ● ● ●   ●  ●  

16. Lystfiskeri i nationalparken  ● ● ● ●   ●    ●  

17. Klitmøller Skydeterræn ●   ●       ●  

18. Temacenter ved Agger Færgehavn ● ●        ● ●  

19. Nationalparkhjælpere            ●  
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g 
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7. Revision af nationalparkplaner 
 
Bestyrelsen for Nationalparkfond Thy skal som tidligere nævnt udarbejde og 
vedtage en nationalparkplan for etablering og udvikling af nationalparken senest 
31. marts 2010 og planen skal revideres hvert 6. år.  
 
Nationalparkplanen skal desuden tilpasses Natura 2000 planlægningen og senest 
revideres 2 år efter at Natura 2000-planen er vedtaget. De endelige Natura 2000 
planer skulle offentliggøres senest 22. december 2009 jf. Lov om miljømål18, 
men er ifølge By- og Landskabsstyrelsen blevet forsinkede. Således blev forsla
til Natura 2000 planerne sendt i forhøring i kommunerne 14. januar 2010
Høringsperioden vil vare et år. Da en betydelig del af Nationalpark Thy er Natura 
2000 område forventes det derfor, at Nationalpark Thy’s nationalparkplan 
forventeligt skal revideres i 2013.  
 
Den første nationalparkplan har altså forventeligt en reelt kortere levetid end de 
6 år, som planperioden skal dække. Dette giver samtidig mulighed for at tage 
hensyn til de konkrete handleplaner, som Thisted Kommune og Skov- 
Naturstyrelsen skal udarbejde for Natura 2000 områder i kommunen.  
 
En skematisk oversigt over de forventeligt førstkommende revisioner af 
nationalparkplanen for Nationalpark Thy fremgår af tabellen herunder.  
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Nationalpark Thy’s planlagte planrevision hvert 6. år  x      x  

Natura 2000 planer (x)  ?    x   

Natura 2000 handleplaner  (x)  ?    x  

Nationalparkplanrevisioner tilpasset Natura 2000 
planlægning (gælder for hele landet) 

    ?    x 

 x   Tidsplan for revision af Nationalpark Thy’s nationalparkplan ift. den aktuelle dato for første 
plan.  
(x) Overskredne frister for tilvejebringelse af Natura 2000 planer og de efterfølgende handleplaner. 
?   Mulige årstal for vedtagne planer i relation til Natura 2000 områder og deraf følgende tidsplan ’ 
     for revision af nationalparkplanen for Nationalpark Thy 
 x   Forventede efterfølgende revisioner af hhv. Natura 2000 planer og handleplaner samt  

nationalparkplan for Nationalpark Thy.  
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Bilagsoversigt 
 
Bilag 1. Naturovervågning og forskning 

 
Bilag 2. Kortlægning af landbrugserhvervet i nationalparken 

 
Bilag 3. Bekæmpelse af invasive arter 

 
Bilag 4. Genskabelse af naturlig hydrologi og forbedring af vådområder og 

temporære søer  
 

Bilag 5. Vang Sø 
 

Bilag 6. Etablering af holme i Flade Sø  
 

Bilag 7. Krondyr 
 

Bilag 8. Overgangszoner 
 

Bilag 9. Læhegn og småbeplantninger i nationalparken 
 

Bilag 10. Naturnær skovdrift 
 

Bilag 11. Fårehyrdning 
 

Bilag 12. Nationalparkcenter Thy 
 

Bilag 13. Vandet Sø 
 

Bilag 14. Adgang til Nationalpark Thy  
 

Bilag 15. Gennemgående ridestier 
 

Bilag 16. Lystfiskeri i nationalparken  
 

Bilag 17. Klitmøller Skydeterræn 
 

Bilag 18. Temacenter ved Agger Færgehavn 
 

Bilag 19. Nationalparkhjælpere  
 

Bilag 20.  Oversigtskort over hele Nationalpark Thy 
 

Bilag 21. Kort over den nordlige del af Nationalpark Thy 
 

Bilag 22. Kort over den mellemste del af Nationalpark Thy 
 

Bilag 23. Kort over den sydlige del af Nationalpark Thy 
 

Bilag 24. Kort over Agger Tange 
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