
 
 

 
NATIONALPARKPLAN 2010 – 2016  

 
FOR NATIONALPARK THY 

 
BILAG  

 
(eksempler på projekter) 

 
 

 
 
 

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

Tlf. +45 97977088 – thy@danmarksnationalparker.dk – www.nationalparkthy.dk 

mailto:thy@danmarksnationalparker.dk


 

 

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. Ligeværd – 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 
 

 



 

 

 
 
Bilag 1   Naturovervågning og forskning 
 
 
Generelt 
 

 
I styregruppens rapport til miljøministeren 1. juli 2005 blev etablering af et 
overvågningsprogram (før og efter effekt) prioriteret højt. Herudover anbefalede man, at 
der skulle gennemføres grundige undersøgelser af naturværdierne og disses forvaltning 
gennem naturovervågning og forskning. 
 
Planforslag: 
Dansk Ornitologisk Forening: Foreslår oprettelse af feltstation til overvågning og 
registrering af naturværdierne i nationalparken. 
Georg Stenstrop: Anbefaler at der foretages indsamling af den geologiske litteratur og 
viden om nationalparken. Fundamental betydning for forståelsen af nationalparkens 
biologiske og kulturhistoriske interesseområder. 
Biologisk Forening for Nordvestjylland og Botanisk Forening: Ønsker en 
basisregistrering og løbende overvågning af alle sårbare og sjælden arter samt 
registrering af særlige naturtyper. Nationalparken etablere kontakt til naturfaglig 
rådgivning. Det foreslås, at de mest værdifulde naturforkomster fremtidssikres gennem 
er særlig forvaltningsplan. 
Danmarks Naturfredningsforening, Sydthy: Anbefaler at et overvågningsprogram 
igangsættes hurtigst muligt. Endvidere bør der snarest etableres et godt forskningsmiljø 
f.eks. fra en feltstation i Lodbjerg. 
Niels Odder: Naturovervågning og forskning. Der foreslås igangsat screeninger af flora 
og fauna samt løbende registreringer af sjældne eller truede arter. 
  

 
Beskrivelse af 
aktuelle tilstand 
 

 
De botaniske, ornitologiske og herpetologiske interesseområder blev delvist kortlagt i 
undersøgelsesperioden. Datagrundlaget er svingende, specielt på de private arealer, og 
der resterer et omfattende overvågnings- og registreringsarbejde for mange artsgrupper 
og naturtyper inden naturværdierne er tilfredsstillende kortlagt. Det kan forventes, at 
antallet af sjældne og truede arter vil stige ved yderligere undersøgelser, idet mange 
artsgrupper er uudforskede i nationalparken. 
Det kan dog allerede nu konstateres, at Nationalpark Thy er hjemsted for en række 
sjældne arter, som i området har så betydelige forekomster, at de udgør en væsentlig 
del af den danske bestand. Dette giver den fremtidige forvaltning et særligt ansvar for at 
beskytte disse arter og naturtyper både nationalt og internationalt.  
 
Ud over registreringer af den særlige flora og fauna mangler der beskrivelser og 
forskning i den særlige geologiske mangfoldighed, som er karakteristisk for 
nationalparken.  
 

 
Målsætning 
 

 
Der iværksættes et naturovervågningsprogram for Nationalpark Thy. Dels for at 
registrere en status for arter og naturtyper med henblik på en senere vurdering af 
forbedringer eller forringelser af naturtilstanden, og dels for at kvalificere fremtidig 
planlægning, naturgenopretning og -pleje samt formidling. 
     

 
Handlingsplan i 
planperioden 
 

 
Først i planperioden planlægges og igangsættes en løbende overvågning af de mest 
værdifulde arter og naturtyper. 
Arbejdet planlægges og udføres dels af lokale interessenter - Nationalpark Thy, Skov- 
og Naturstyrelsen, Biologisk Forening for Nordvestjylland, Dansk Ornitologisk Forening, 
Thisted Kommune, Miljøcenter Aalborg m.fl. og dels af forskere, studerende og andre 
med særlig faglig baggrund. 
Nationalparkbestyrelsen vil i løbet af planperioden vurdere, om der er behov for 
etablering af et særligt naturfagligt råd. 
 



 

 

 
Handlingsplan 
6-20 år 
 

 
Løbende overvågning, forskning og evaluering.  

 
Handlingsplan 
> 20 år 
 

 
Løbende overvågning, forskning og evaluering. 

 
Virkemidler 
 

 
Arbejdet udføres dels af frivillige og dels af myndigheder og institutioner. 
Nationalparkfonden afholder de forbundne udgifter.  
 

 
 
 
 
 
 

 
Skotsk lostilk Strand-snerle 

 



 

 

 
 
Bilag 2   Kortlægning af landbrugserhvervet i Nationalpark Thy 
 
 
Generelt 
 

 
Landbrugsbedrifter beliggende i Nationalpark Thy skal som hovedregel have samme 
mulighed for udvikling som andre steder.  
Lodsejerne kan frivilligt vælge, om der skal indgås aftaler om ændring af driften i mere 
naturnær retning. I den forbindelse vil der være mulighed for at gøre omlægning 
attraktivt og i den forbindelse give kompensation for ulemper og tab. 
     

 
Beskrivelse af 
aktuelle tilstand 
 

 
Det konventionelle landbrug har få interesser i Nationalpark Thy. 
Det skønnes, at der er ca. 200 ha privat landbrugsjord i omdrift i nationalparken. 
Arealerne findes især omkring kystbyerne og er fordelt på mange små parceller. Hertil 
kommer ca. 1200 ha, som udnyttes til vedvarende græsning. Heraf ejer og bortforpagter 
Skov- og Naturstyrelsen, Thy ca. 700 ha. 
Værdien af landbrugets produktion i nationalparken er i undersøgelsesprojektet 
beregnet til en beskæftigelse af 5-6 personer. 
Oplysninger om driftsformer, afgrøder, brug af gødningsstoffer og pesticider kendes kun 
i et vist omfang fra de statsejede arealer. Her er det f.eks. ikke tilladt at bruge mere end 
80% af normgødskningstallet og brug er pesticider er forbudt på alle Skov- og 
Naturstyrelsens arealer. 
Der er meget lidt viden om de private landbrugsarealer og deres eventuelle påvirkning af 
den omgivende natur i nationalparken.  
 

 
Målsætning 
 

 
Der foretages en kortlægning af landbrugserhvervet i Nationalpark Thy med henblik på 
over tid og ad frivillighedens vej at få reduceret kvælstofdepositionen på de 
næringsfattige naturarealer. 
 

 
Handlingsplan i 
planperioden 
 

 
I samarbejde med landbrugsorganisationerne og ved hjælp af Fødevareministeriets 
Internet Markkort, GIS-data, gødningsregnskaber samt registreringer i marken 
kortlægges ejerforhold, driftsformer, afgrøder m.m. på de landbrugsudnyttede arealer i 
nationalparken. 
Med udgangspunkt i dette arbejde søges der herefter indgået frivillige aftaler med 
udvalgte lodsejere om ekstensivering af omdriftsarealerne til vedvarende græsning for at 
nedbringe gødningsmængden og udfase brugen af pesticider. 
Herudover udarbejdes nogle konkrete naturplejeprojekter med private lodsejere, gerne 
omfattende flere ejere. F.eks. afgræsning af større arealer i fællesskab.  
  

 
Handlingsplan 
6-20 år 
 

 
Arbejdet fortsætter i de efterfølgende planperioder. 

 
Handlingsplan 
> 20 år 
 

 
 

 
Virkemidler 

 
Frivillige aftaler om ændring af driften mod eventuel kompensation for ulemper og tab. 
Endvidere kan der blive tale om køb eller magelæg. 
  

 
 
 
 



 

 

 
 
Bilag 3   Bekæmpelse af invasive arter, især med fokus på rynket rose (Rosa rugosa) 
 
 
Kort 
 

 

 
 

 
Generelt 
 

 
Invasive arter dækker over plante- og dyrearter, der af mennesket er blevet flyttet fra en 
del af verden til en anden og her påvirker de hjemmehørende arter negativt. Det 
korrekte navn for disse arter er derfor ikke-hjemmehørende invasive arter.  
Rynket rose er ligesom f.eks. kæmpe-bjørneklo, glansbladet hæg, bjergfyr og 
contortafyr eksempler på sådanne arter. 
 

 
Beskrivelse af 
aktuelle tilstand 
 

 
Skov- og Naturstyrelsen, Thy har i 2004 og 2007 gennemført registreringer af rynket 
roses udbredelse lang vestkysten af Nationalpark Thy fra Hanstholm i nord til Lodbjerg i 
syd.  
Registreringerne har vist en voldsom tilvækst i udbredelsen og arten skaber allerede nu 
store problemer, ligesom fremtidsudsigterne synes uoverskuelige. 

• Udviklingen vil medføre ændringer af de oprindelige klitnaturtyper og 
landskabskarakterer.  

• Udviklingen er en trussel mod nationalparkens biologiske mangfoldighed 
• Rynket rose en tiltagende trussel mod rødlistede plantearter som skotsk lostilk 

og strand-snerle. Det skønnes at op mod 20% af disse sjældne planter er truet. 
 



 

 

 
Over de 3 vækstsæsoner er den samlede forekomst i undersøgelsesområdet steget fra 
8,3 ha til 16,0 ha, Antallet af forekomster er steget fra 1321 til 2279. 

 
 
Gældende 
planlægning og 
udpegninger 
 

 
Hovedparten af de invaderede arealer er Natura 2000 områder og/eller 
landskabsfredede arealer, ligesom de stort set alle er omfattet af 
naturbeskyttelseslovens §3. 

 
Målsætning 
 

 
Målet er over en årrække at fjerne rynket rose (Rosa rugosa) fra den lysåbne klitnatur i 
nationalparken. 
 

 
Handlingsplan i 
planperioden 
 

 
Bekæmpelsen i Nationalpark Thy afventer resultaterne af de sprøjteforsøg (LIFE+ 
midler), som forventes igangsat på Hanstholmknudens habitatområder. Forsøget løber 
over 2-3 år, såfremt der opnås den nødvendige dispensation til brug af herbicider 
og/eller natursprøjtemidlet Vegano. 
 
I sidste halvdel af planperioden igangsætters bekæmpelsen af rynket rose i hele 
Nationalpark Thy. Arbejdes udføres i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen, Thy og 
Thisted Kommune. 
Der sættes ind på 2 fronter: 

• Der gennemføres en systematisk bekæmpelse sydfra mod nord, idet rynket 
rose ikke optræder så massivt i den sydlige del af nationalparken. Hermed 
sikres et stort område mod yderligere tilgroning på kort tid. 

• Samtidig gennemføres der en målrettet indsats, der hvor de sjældne arter er 
truet af overgroning og udryddelse. 

 
På private arealer vil bekæmpelsen afhænge af lodsejernes frivillige medvirken.   
  

 
Handlingsplan 
6-20 år 
 

 
Bekæmpelsen fortsætter i de efterfølgende planperioder. 

 
Virkemidler 
 

 
På de offentlige arealer udføres bekæmpelsen af rynket rose af Skov- og 
Naturstyrelsen, Thy og Thisted Kommune. 
På private arealer indgås frivillige aftaler og afholdes driftsudgifter 
 

 

 
Rosa Rugosa 

 



 

 

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

 

 
Eksempel på genskabelse af den naturlige hydrologi – Tvorup Klitplantage  

 
 
Generelt 
 

 
Mange lokaliteter i Nationalpark Thy er eller har været udpræget fugtige. Fugtige 
lokaliteter er særdeles vigtige for den biologiske mangfoldighed. Udbredelsen af disse 
våde naturtyper er mange steder blevet begrænset af forskellige former for dræning og 
udtørring, primært på grund af grøftning. Endvidere er mange vådområder og 
temporære søer forsvundet eller blevet stærkt forringet på grund af tilgroning og 
næringsstoftilførsel.  
 
Planforslag. 
Dansk Ornitologisk Forening: Foreslår at potentielle vådområder genskabes ved 
tillukning af grøftesystemer. 
Biologisk Forening for Nordvestjylland og Botanisk Forening: Genskabelse og 
forbedringer af vådområderne. 
Danmarks Naturfredningsforening: Generelt foreslås det, at drængrøfterne i plantagerne 
tilkastes. Endvidere foreslås det, at Nors Å lukkes. Åen, der er en kunstigt gravet kanal, 
afvander Nors Sø. Alternativt foreslås det, at der etableres en højere afløbstærskel.   
 
 

 
Beskrivelse af 
aktuelle tilstand 
 

 
I de nuværende plantageområder fandtes tidligere 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. I de tidligere tilplantede vådområder 
er træerne mange steder delvist døde og henfaldende. Flere vådområder er blevet 
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. 
 



 

 

 
Udtørringen har nogle steder resulteret i okkerudfældning, med negative følger for det 
omkringliggende vandmiljø. Problemet er særligt udtalt i den vestlige, flade del af Vilsbøl 
Plantage og i dele af Tvorup Klitplantage  
Generelt vil de uforstyrrede, lysåbne vådområder i plantagerne være at sammenligne 
med de våde klitlavninger 
 
I det åbne klitlandskab er de våde klitlavninger og de temporære søer noget af det mest 
uforstyrrede natur, som findes i Nationalpark Thy.  Desværre er flere af de lavvandede 
næringsfattige søer (lobeliesøer) forsvundet eller forringet betydeligt på grund af 
udefrakommende næringstilførsel og tilgroning. Nationalpark Thy har et særligt ansvar 
over for lobeliesøerne, da en væsentlig del af landets forekomster af denne sjældne og 
sårbare naturtype findes her. 
 

 
Gældende 
planlægning og 
udpegninger 
 

 
Vådområderne i Nationalpark Thy er berørt af en lang række bindinger: Natura 2000, 
arealfredninger, vildtreservater, §3 (naturbeskyttelsesloven), fredskovspligt, 
klitfredninger og regionplan/kommuneplan. 
Nationalparkzone I, II og III. 
 

 
Målsætning 
 

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

 
Handlingsplan i 
planperioden 
 

 
Der foretages en kortlægning og vurdering af de afvandede vådområder i plantagerne, 
herunder omfanget af okkerudfældningen. 
Mange af disse områder er uegnet til skovbrug og ligger nu hen som forarmet natur. 
Med baggrund i kortlægningen og vurderingerne genoprettes vådområderne ved 
tilkastning af grøfter mm. 
På egnede steder og efter nøje undersøgelse af den eksisterende flora og fauna 
iværksættes forsøgsprojekter, hvor der foretages bortfjernelse af det ophobede førnlag, 
så der bliver tale om søer med ren sandbund. 
I forbindelse med rydninger i overgangszonerne genskabes den naturlige vandstand i 
den vestlige del af Vilsbøl Plantage og den sydlige del af Tvorup Klitplantage.  
 
Der gennemføres snarest muligt en registrering og tilstandsvurdering af samtlige 
lobeliesøer i nationalparken. Herefter iværksættes naturpleje efter en prioriteret plan, 
som tager udgangspunkt i de mest udsatte og truede søer. Hvor det er muligt, kan 
naturplejen eksempelvis være en fjernelse af ophobet bundslam. For at sikre 
spredningen af frø fra de eksisterende lobeliesøer, skal arbejdet for hvert søområde ske 
over 2-3 omgange.     
 

 
Handlingsplan 
6-20 år 
 

 
Genopretningen og den løbende vedligeholdelse af vådområderne fortsætter ind i de 
følgende planperioder 

 
Virkemidler 
 

 
Frivillige aftaler om naturpleje og naturgenopretning 

 



 

 

 
 
Bilag 5   Vang Sø 
 
 
Kort 
 

 
 
Generelt 
 

 
Vang Sø og Hellebjerg Sø var tidligere et sammenhængende sø- og engområde. 
Vang Sø ligger i nationalparken. Hellebjerg Sø er ikke en del af nationalparken. 
 
Planforslag. 
Robert Mogensen: Foreslår bedre adgangsforhold og rydninger op til Vang Sø. 
Stisystemer på gangbroer i rørskoven. 
Danmarks Naturfredningsforening: Foreslår at det oprindelige sø- og engområde - Vang 
Sø og Hellebjerg Sø – genskabes. 
  

 
Beskrivelse af 
aktuelle tilstand 
 

 
Vang Sø området er på ca. 26 ha og er i sin helhed privat ejet 
Vang Sø er på grund af afvanding reduceret til 25% af sin oprindelige størrelse. 
Søen var tidligere kendt, som et spændende fugleområde. 
 

 
Gældende 
planlægning og 
udpegninger 
 

 
Arealet er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 
Nationalparkzone II 

 
Målsætning 
 

 
Vang Sø søges genoprettet og adgangsforholdene forbedres under hensyntagen til 
naturbeskyttelsen og ejernes ønsker. 
 

 
Handlingsplan i 
planperioden 
 

 
Under forudsætning af de private ejeres medvirken genskabes Vang Sø og de 
omkringliggende ferske enge. Vandstanden hæves.  
Naturforvaltningsprojekter uden for nationalparkens afgrænsning planlægges og udføres 
af de relevante myndigheder. 

 
Handlingsplan 

 
Hvis der ikke kan opnås aftale om genopretning af Vang Sø i første planperiode, kan det 



 

 

6-20 år 
 

ske i følgende planperiode 
 

 
Handlingsplan 
> 20 år 
 

 
 

 
Virkemidler 
 

 
Naturgenopretningen af Vang Sø kan kun gennemføres ved frivillige aftaler med 
lodsejerne. Lodsejerne kontaktes med henblik på en drøftelse, inden der tages 
yderligere skridt til konkretisering af planerne. 
Køb og mageskifte kan komme på tale.   
 
 

 
 
 
 
 

Vang Sø anno 1870 
 



 

 

 
 
Bilag 6   Genskabelse af fugleholme i Flade Sø 
 
 
Kort 
 

 

 
Kortmanuskript – Videnskabernes Selskabs Kort – ca. 1790 

 

 
4 cm kort 

 
 
Generelt 
 

 
Flade Sø (1456 Fladsiøe 'den flade, lavvandede sø') er på 485 ha. Adskilt af den mindre 
Roddenbjerg Sø ligger den 442 ha store Ørum Sø umiddelbart øst for. 
 
Planforslag: 
Keld Hansen, Willy Mardal og Ole Riis: Genskabelse af tre større fugleholme i den 
vestlige del af Flade Sø.    
 
 
 



 

 

 
Dansk Ornitologisk Forening: Støtter og anbefaler, at der etableres tre større 
fugleholme. 
Biologisk Forening for Nordvestjylland og Botanisk Forening: Ønsker at der anlægges 
tre sandholme i Flade Sø. 
Danmarks Naturfredningsforening: Anbefaler skabelsen af et stort sammenhængende 
vand/vådområde med høj vandkvalitet.  
 

 
Beskrivelse af 
aktuelle tilstand 
 

 
Flade Sø ligger bag en sandtange, der er vokset mod syd fra moræneknolden Lodbjerg 
lige nord for søen, og den er beskyttet af et 250 m bredt klitdige og en sandstrand med 
gamle (1908) og nye (1990'erne) høfder. Marint forland med Agger by og et kunstigt 
afløb til Krik Vig afslutter søen mod syd. 
Før 1850 udgjorde Flade Sø sammen med Ørum Sø umiddelbart øst herfor et 
sammenhængende område, der i nord og øst var afgrænset af morænebakker. I 
slutningen af 1800-tallet blev området forgæves søgt udtørret, og rester af 
landvandskanaler findes stadig. Som et led i egnens kystsikring blev søerne i 1950'erne 
helt adskilt ved et kraftigt dige. Da Flade Sø således ikke længere modtager ferskvand 
fra Hvidbjerg Å systemet, er søvandet i dag brakt. Bunden består af fast sand og sten.  
Søen har en god fiskebestand af bl.a. aborre, gedde, sandart og ål. Især sandarten, 
som er udsat, er genstand for lystfiskeri. 
Fuglelivet i den lavvandede strandsø består hovedsagelig af ande- og vadefugle. 
 
 

 
Gældende 
planlægning og 
udpegninger 
 

 
Landskabsfredet (OFN 1976) og §3 (Naturbeskyttelsesloven) 
Nationalparkzone II (lavaktivitetszone) 

 
Målsætning 
 

 
Der søges genskabt tre attraktive fugleholme i den vestlige del af Flade Sø for at 
tiltrække flere kolonirugende fuglearter. Samtidig skabes spændende naturoplevelser for 
såvel lokale som gæster i nationalparken. 
På længere sigt bør hele vand- og vådområdet sikres høj vandkvalitet. 
 

 
Handlingsplan i 
planperioden 
 

 
 Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af udvalgte medlemmer af 

Nationalparkrådet, Kystdirektoratet, Thy Turistforening, de grønne foreninger, 
erhvervsfiskeren m.fl., som skal redegøre for, hvordan projektet eventuelt kan 
gennemføres juridisk og teknisk.  Herunder skal ejerforhold og brugsrettigheder 
søges afdækket. 

 Hvis arbejdsgruppens udredning anbefaler en gennemførelse af projektet og de 
nødvendige tilladelser og aftaler kan opnås, igangsættes projekteringen af de 
tre fugleholme fra midten af planperioden. Projektet skal desuden VVM-
vurderes jf. Lov om planlægning.  

 Projektet afsluttes inden udløbet af planperioden   
 

 
Handlingsplan 
6-20 år 
 

 
Vandkvalitet sikres ved en målrettet gennemførelse af genopretnings- og 
vådengsprojekter i hele Hvidbjerg Å-sytemet (Natura 2000 handleplanerne).  

 
Virkemidler 
 

 
Frivillige aftaler om naturgenopretning af tre fugleholme. 
Anlægsudgifter afholdes. 

 



 

 

 
 
Bilag 7   Krondyr i Nationalpark Thy 
 
 
Generelt 
 

 
Krondyret er en relativ ny art i Thy, selv om der findes forhistoriske fund fra området. 
På privat initiativ udsatte jægere krondyr i Thy i sidste halvdel af 1970´erne. Siden har 
bestanden udviklet sig og indtaget klitlandskaberne i det vestlige Thy. 
  
Planforslag. 
Dansk Ornitologisk Forening: Undersøgelse af muligheden for formidling af traner og 
store koncentrationer af krondyr. 
Biologisk Forening for Nordvestjylland og Botanisk Forening: Ønsker at den tiltagende 
bestand af råvildt og kronvildt skal have lov at vokse i nationalparkområdet. 
Niels Odder: Fremhæver at naturlig dynamik på klitheden fremmes af en stigende 
bestand af krondyr. 
Danmarks Naturfredningsforening: Ønsker en jævnt fordelt bestand af krondyr på 1200 
stk., da det skønnes at være en forudsætning for plejeeffekt og mulighed for 
naturoplevelser for publikum. 
Danmarks Jægerforbund: Fremhæver de principper om jagtudøvelse, som styregruppen 
blev enig om i Undersøgelsesprojekt Nationalpark Thy. Anbefaler fortsat fælles 
rævejagter i Hanstholm Vildtreservat.  
 
 

 
Beskrivelse af 
aktuelle tilstand 
 

 
Bestanden af krondyr i nationalparken skønnes at have nået ca. 500 dyr. 
Hanstholm Vildtreservat rummer alene 300 i efterårsmånederne og de sidste 200 er 
jævnt fordelt over den øvrige del af nationalparken. Den store bestand i reservatet 
skyldes bl.a., at der ikke drives jagt jf. reservatbekendtgørelsen. De dagaktive dyr i det 
jagtfri område giver mange naturoplevelser for nationalparkens gæster. 
Det forventes at bestanden i de kommende år vil vokse med 100 til 200 dyr om året. 
Markskadeproblemerne stiger i takt med, at bestanden vokser, og der kan imødeses et 
større og større pres fra landbruget for at finde løsninger. 
En forudsætning for at løse marskadeproblematikken er, at vi kender til krondyrenes 
vaner og har en optimal jagt- og afskydningspolitik samtidig med, at der tages hensyn til 
oplevelsesmulighederne og plejeeffekten på naturarealerne. 
     

 
Målsætning 
 

 
Krondyrforvaltningen skal understøtte målene i nationalparken. 
I takt med, at krondyrbestanden stiger, udfases brugen af husdyr til naturpleje på de 
mest sårbare arealer. Der søges gennemført et projekt til kortlægning af krondyrenes 
døgnrytme, fødevalg, vandringer, forstyrrelser, markskader/afgrødevalg m.m. 
 

 
Handlingsplan i 
planperioden 
 

 
I samarbejde med lokale jægere, landmænd, Den Regionale Hjortevildtgruppe, DMU og 
andre interessenter igangsættes et projekt, hvor man på baggrund af lokal viden og 
dataindsamling kommer med forslag til en forvaltningsplan for kronvildtet i Nationalpark 
Thy. Planen skal understøtte målene i nationalparken og komme med bud på løsning af 
markskadeproblemerne. 
   

 
Handlingsplan 
6-20 år 
 

 
 

 
Handlingsplan 
> 20 år 
 

 
 



 

 

 
Virkemidler 
 

 
Inddragelse af frivillige, myndigheder og organisationer. Nationalparkfonden kan evt. 
afholde udgifter til forskningsdelen af projektet. 
  

 
 
 
 

 
Kronhjort 

 
 

 
Krondyr i Hanstholm Vildtreservat 



 

 

 
 
Bilag 8   Overgangszoner 
 
 
Kort 
 

 

 
 

 
Generelt 
 

 
Den 15-årige driftsplan for Skov- og Naturstyrelsen Thy indeholder retningslinjer for, 
hvordan skove og naturarealer skal administreres i perioden fra 1. januar 2007 til 31. 
december 2021. 
 
Hvordan forestiller vi os klitlandskabet skal udvikle sig i Nationalpark Thy i planperioden 
og på meget lang sigt 2-300 år? 
  



 

 

 
Beskrivelse af 
aktuelle tilstand 
 

 
I landskabsplanen, som er udarbejdet på grundlag af landskabsanalysen fra 
undersøgelsesprojektet, peges der på, hvilke områder, der på længere sigt – over en 
300 årig periode – skal være skovdækket, hvilke områder der skal være åbne, og hvilke 
områder, der skal udgøre overgangszoner med forskelligt skovdække 
(Bevoksningsprocent på mellem 0 og 100%). Se kortet over overgangszonerne i 
Nationalpark Thy. 
 
Flere sammenhængende klithedearealer er et element, naturnær skovdrift er et andet 
og naturlig hydrologi i plantagerne et tredje. I dag har flere af plantageområderne en lav 
eller begrænset skovdyrkningsmæssig betydning, da der er tale om plantager på magre 
flyvesandsdækkede jorder. Flere af disse plantager skjuler potentielle åbne 
klithedearealer.  
Som udgangspunkt for planlægningen er fokuseret på større, sammenhængende 
(plantage-) områder, som landskabeligt er vurderet til middel tilstand, ofte på grund af 1) 
plantagens slørende effekt på klitlandskabet, 2) at plantagen lukker landskabet på et 
sted hvor åbenhed og synlighed ville være at foretrække, 3) grøftning/dræning og 
dermed manglende naturlig hydrologi (samt ofte også okker-problemer), 4) lav eller 
ingen skovbrugsmæssig værdi. Denne type områder, som har et betydeligt 
naturmæssigt og landskabeligt potentiale betegnes som OVERGANGSZONER.  

 
Et eksempel på en overgangszone kan findes i Vilsbøl Klitplantage. Den lave del er 
vurderet til middel tilstand/område med landskabelige forbedringsmuligheder og er 
dermed en overgangszone. Her er potentialet, at man på længere sigt, genindfører den 
naturlige hydrologi. Derved bliver området en del af det åbne reservat med holme af 
bevoksning (overvejende skovfyr) på de tørre områder. Disse bevoksninger vil desuden 
kunne fungere som skjul for krondyr m.m. 
 

 
Gældende 
planlægning og 
udpegninger 
 

 
Overgangszonerne er berørt af en lang række bindinger: Natura 2000, arealfredninger, 
vildtreservater, §3 (naturbeskyttelsesloven), fredskovspligt, klitfredninger og 
regionplan/kommuneplan. 
Arealerne ligger hovedsagelig i nationalparkzonerne I og II. 
 

 
Målsætning 
 

 
Det er målet, at der i princippet udvikles en sammenhængende klithede fra nord til syd 
med glidende overgangszoner til klitplantagerne. 
 

 
Handlingsplan i 

 
I Skov- og Naturstyrelsens driftsplan 2007-21 er der planlagt rydninger i 



 

 

planperioden 
 

overgangszonerne på 27 ha/år. 
 
 
Det er bestyrelsens ambition, at naturforbedringerne i nationalparkens overgangszoner 
gennemføres i et hurtigere tempo end i Skov- og Naturstyrelsens driftsplan. Derfor 
udføres de planlagte rydninger nationalparkplanperioden (6 år) svarende til 68 ha/år. 
Der regnes med en omkostning på 15.000 kr. pr. ha. 
 

 
Nationalpark Thy 
Overgangszoner 
 
Plantager Overgangszoner 

Tidsplan – 100år 
ha 

SNS driftsplan 
2007 – 2021 

ha 

Nationalparkplan 
2010 – 2015 

ha 
Lodbjerg 303 39 39 
Hvidbjerg 508 60 60 
Stenbjerg 664 97 97 
Tvorup 572 39 39 
Nystrup 516 75 75 
Vilsbøl 387 73 73 
Tved 92 27 27 
Sum 3042 410 410 

 
 

 
 
Handlingsplan 
6-20 år 
 

 
Arbejdet i overgangszonerne fortsætter i de efterfølgende planperioder. 

 
Handlingsplan 
> 20 år 
 

 
 

 
Virkemidler 
 

 
Nationalparkfonden kan fremme naturgenopretningen i overgangszonerne ved at give 
tilskud til Skov- og Naturstyrelsen til intensivering af indsatsen. 
 

 



 

 

 
 
Bilag 9   Læhegn og småbeplantninger i Nationalpark Thy 
 
 
Generelt 
 

 
Læhegn og småbeplantninger præger, især omkring kystbyerne, det tidligere åbne 
klitlandskab. 
   

 
Beskrivelse af 
aktuelle tilstand 
 

 
Flere steder i nationalparken findes der, især på private arealer, tætliggende læhegn og 
småbeplantninger af sitkagran og andre fremmedartede nåletræer.  
Landskabet fremstår disse steder som en tæt sluttet nåleskov og bryder 
sammenhængen mellem de store åbne klitlandskaber. Hertil kommer, at 
beplantningerne er aktive frøkilder, som fremmer tilgroningen af de beskyttede 
naturtyper (Naturbeskyttelseslovens §3)  
  

 
Gældende 
planlægning og 
udpegninger 
 

 
I Natura 2000 områderne er det en målsætning at bevare den gunstige bevaringstilstand 
for udpegningsgrundlagets arter og naturtyper.  
De klitarealer, som er landskabsfredede indeholder ofte bestemmelser om fjernelse af 
uønsket opvækst.  
Sidst, men ikke mindst, er læhegnene ofte anlagt tværs gennem arealer, som i dag er 
omfattet af naturbeskyttelseslovens §3.  
  

 
Målsætning 
 

 
Det er målet, at læhegn og småbeplantninger fjernes for at styrke de landskabelige 
værdier, skabe sammenhæng i klitnaturen og hindre uønsket selvsåning af nåletræarter. 
  

 
Handlingsplan i 
planperioden 
 

 
Der iværksættes en kortlægning og beskrivelse af læhegnenes og småbeplantningernes 
funktion, historie, og udbredelse i Nationalpark Thy. 
Med baggrund i kortlægningen udarbejdes der en prioriteret plan for rydninger og 
tilbageførsel til gunstig bevaringstilstand af de berørte klitnaturtyper. Hvor hegnene og 
beplantningerne har betydning som læ for ejendomme  eller fungerer som vigtige 
økologiske ledelinjer vægtes dette højere end rydning. 
 
Arbejdet igangsættes så snart der kan opnås aftaler med de berørte lodsejere. 
Det er en forudsætning for planens gennemførelse, at lodsejerne aktivt inddrages og 
giver deres frivillige tilladelse til fældningsarbejdet.    
   

 
Handlingsplan 
6-20 år 
 

 
Arbejdes fortsætter ind i de efterfølgende planperioder. 

 
Handlingsplan 
> 20 år 
 

 
 

 
Virkemidler 
 

 
Frivillige aftaler med private om fjernelse af læhegn m.v. 
Lodsejerne kontaktes i god tid til en drøftelse, inden der tages yderligere skridt til 
konkretisering af planerne. 
Afholde udgifter til rydning evt. i form af tilskud. 
 

  



 

 

 
Læhegn mellem Hanstholm Vildtreservat og Hanstholm Kystskrænt 

 
 



 

 

 
 
Bilag 10   Intensivering af konverteringen af nåleskov til hjemmehørende løvskov 
 
 
Generelt 

 
Skovene på Skov- og Naturstyrelsens arealer i nationalparken vil fremover blive drevet 
efter principperne for naturnær skovdrift. Principperne er nærmere beskrevet i 
Handlingsplan for naturnær skovdrift i statsskovene (2005). 

 
Beskrivelse af 
den aktuelle 
tilstand og 
driftsplan 

 
Indledning 
Det er målet at konverteringen mod den naturnære drift skal igangsættes på 
hovedparten af de statsejede skovbevoksede arealer inden for den gældende 
driftsplanperiode 2007-21. 
Et helt grundlæggende princip i den naturnære skovdrift er at lade naturen gøre en så 
stor del af arbejdet som muligt, og kun gribe ind med målrettede indgreb for at sikre, at 
skoven kan opfylde de mål, der stilles til driften. En række af de overordnede naturnære 
skovdyrkningsprincipper, som har haft størst indflydelse på driftsplanen er:  

• fokus på anvendelsen af lokalitetstilpassede og hjemmehørende træarter  
• foryngelse primært gennem naturlig foryngelse  
• en bevoksningsstruktur med flere træarter og forskellige aldre  
• sikring af kontinuert skovdække  
• i videst muligt omfang undgå renafdrifter  
• anvendelse af måldiameterhugst  
• genetablering af naturlige hydrologiske forhold  

 
For en nærmere gennemgang af principperne som helhed henvises til Handlingsplanen. 
I det følgende er det valgt at fokusere på de af principperne der er i spil i forbindelse 
med selve konverteringen / overgangen til naturnær drift, og som derfor er aktuelle i 
denne driftsplanperiode.  
 
Skovudviklingstyper og træartsvalg  
Som et led i at gøre den langsigtede udvikling af statens skove mere målrettet, og for at 
opnå et langsigtet styrings- og formidlingsredskab, har Skov- og Naturstyrelsen i 
samarbejde med Landbohøjskolen udarbejdet et katalog over skovudviklingstyper i 
Danmark. Skovudviklingstypen er en beskrivelse af den på langt sigt ønskede 
bevoksningstype for en given lokalitet.  
Der er beskrevet i alt 19 forskellige skovudviklingstyper, som hver for sig er relevante i 
bestemte dele af landet og under bestemte jordbundsforhold. I den langsigtede 
planlægning for Skov- og Naturstyrelsen, Thy indgår i alt 13 forskellige 
skovudviklingstyper. Blandt de skovudviklingstyper, som på langt sigt vil få størst 
arealmæssig betydning er: Eg med skovfyr og lærk (23), Sitkagran og fyr med løvtræ 
(52), Ædelgran med bøg (71) samt Skovfyr med birk og gran (81). Nummeret i parentes 
refererer til skovudviklingstypens nummer i skovudviklingstypekataloget.  
Selvom vegetationshistorien indikerer, at der måske aldrig har været højskov i Thy, er 
det er vurderingen, at skovsamfund med hjemmehørende arter som eg, skovfyr og birk 
ligger tæt op ad det, der kunne have været skovdannende træarter i Thy. 
Skovudviklingstyper domineret af disse arter: Eg med skovfyr og lærk (23), Birk med 
skovfyr (41) og Skovfyr med birk og gran (81) vurderes således i højere grad at kunne 
understøtte den naturlige vegetation (ikke mindst klithedens arter) end de mere lukkede 
skovudviklingstyper. Skovudviklingstyper, som er domineret af lystræarter, vil også i 
højere grad lade landskabet være synligt, imodsætning til mere lukkede 
skovudviklingstyper.  
For alle skovarealer, som også i fremtiden tænkes skovdækkede, er der udpeget en 
skovudviklingstype. I mange tilfælde kan flere forskellige skovudviklingstyper være 
relevante på det enkelte areal. Ved det konkrete valg lægges der vægt på blandt andet 
stabilitet i skoven, en fremtidig vedproduktion samt hensyn til de rekreative og 
naturmæssige interesser i plantagerne. Alt sammen vægtet i forhold til det overordnede 
formål for de enkelte områder.  
 



 

 

 
Ved udpegningen af skovudviklingstype for de enkelte arealer er der valgt en 
detaljeringsgrad, som ikke tager hensyn til de mindre, lysåbne naturtyper eller andre 
arealanvendelser. Det betyder IKKE at disse arealer fremover tænkes bevokset med 
den pågældende skovudviklingstype. Den naturnære skovdrift betyder ikke i sig selv en 
ændring af arealanvendelsen i forhold til åbne og skovbevoksede arealer. Af hensyn til 
biodiversiteten skabes der yderligere åbne naturarealer i skovområderne. Desuden er 
der udlagt arealer med urørt skov. Bl.a. 1. generations beplantninger, som et historisk 
minde om sandflugten og ”kampen mod naturen”.  
 
Hjemmehørende og lokalitetstilpassede træarter  
Den naturnære skovdrift skal sikre en væsentlig større anvendelse af hjemmehørende 
træarter. Det er målet, at de hjemmehørende arter på længere sigt skal udgøre mindst 
20 % i de enkelte bevoksninger.  
I de mere magre dele af plantagerne i nationalparken vil arter som eg, birk og skovfyr, 
komme til at præge bevoksningerne. I de lidt bedre dele af plantagerne vil især andelen 
af bøg øges. I mange tilfælde vil der blive tale om en gradvis ændring af 
træartssammensætningen, hvor den naturlige foryngelse fra den eksisterende 
bevoksning udnyttes, og der sås eller indplantes løvtræ, der på lang sigt kan fungere 
som frøtræer. På alle arealer skal der sikres sådanne frøtræer.  
Mange andre træarter end de hjemmehørende vil dog også præge skovbilledet. Der vil 
dog i højere grad blive fokuseret på træarternes evne til at indgå i langsigtede stabile og 
selvforyngende skovsystemer. Det betyder, at arter som bøg, birk, ædelgran og skovfyr 
kommer til at spille en endnu større rolle end hidtil. Men også at egen, som kun i mindre 
grad forynger sig selv, har en vigtig plads i det varige skovdække. Omvendt vil træarter 
som bjergfyr, omorikagran, fransk bjergfyr og ikke mindst contortafyr vil få væsentlig 
mindre udbredelse end hidtil.  
 
Foryngelse  
Et led i at bruge naturens egne metoder er at udnytte den foryngelse af træarter, der 
kommer af sig selv i bevoksningerne. Herved spares store udgifter til plantning og 
såning af nye kulturer. For at anvende naturlig foryngelse skal der være et godt 
skovklima i bevoksningerne. I den naturnære skovdrift er man derfor særligt 
opmærksom på at skabe en bevoksningsstruktur, jordbundstilstand og 
træartssammensætning, som fremmer skovens mulighed for at forynge sig naturligt. 
Derfor undgår man så vidt muligt at fælde større sammenhængende arealer – foretage 
renafdrifter.  
Som et led i driftsplanarbejdet er der beskrevet en række konverteringsmodeller. 
Modellerne beskriver hvordan konverteringen af en konkret bevoksningstype – for 
eksempel ældre sitkagran eller omorikagran – skal foregå i dritsplanperioden. 
Konverteringsmodellerne beskriver endvidere kulturmåden (såning, plantning, tæthed 
mv.) og anslår de omtrentlige omkostninger pr. ha. til brug for et samlet kulturbudget.  
På Skov- og Naturstyrelsens arealer i nationalparken betyder 
træartssammensætningen, herunder den store andel af træarter, med begrænset 
langsigtet stabilitet, at renafdrifter i den kommende planperiode ikke kan undgås.  
Erfaringerne med egentlige skærmstillinger er ikke gode, og generelt vurderes de ældre 
sitkagran-bevoksningers stabilitet som ringe. Egentlige, større renafdrifter vil dog, så vidt 
det overhovedet kan lade sig gøre, blive begrænset til et minimum. Afdrifter vil således 
ske i modificeret form, som nord- og østrandsforyngelser og små afdrifter på 1-2 ha. 
Nord- og østrandsforyngelserne vil typisk blive anvendt ved foryngelse af de ældre 
sitkagranbevoksninger, mens renafdrifter typisk vil blive anvendt i 
contortafyrbevoksningerne.  
Den typiske foryngelsesmetode i denne driftsplanperiode vil være plantning eller såning 
i grupper på ca. 0,1-0,2 ha - enten under den eksisterende bevoksning eller i små 
rydninger. Pionertræarter som eg, skovfyr, lærk, birk m.fl., der kræver meget lys, vil 
typisk blive brugt i store åbninger eller mindre afdrifter. Træarter som bøg, der kræver 
mindre lys, og som er følsomme overfor frost vil typisk blive brugt i plantninger og 
såninger under eksisterende bevoksninger.  
Når de nye kulturer etableres i grupper opnår man flere fordele frem for de mere 
traditionelle fladeforyngelser. Først og fremmest har man således allerede lagt grunden  
 



 

 

 
 
til en vertikal strukturvariation i bevoksningen. Plantes kun én træart i hver gruppe, vil 
kulturtræarten ikke skulle konkurrere mod andre arter, og derved mindskes behovet for 
udrensninger. Ved at koncentrere de træarter, der er mest attraktive for vildtet, bliver 
behovet for hegninger mindre og mere fokuseret. I en del af de plantninger, der 
etableres på Skov- og Naturstyrelsens arealer i den kommende planperiode, vil 
selvforyngelse af især sitkagran kunne være en trussel mod udviklingen af de 
indplantede træer. I de gruppevise platninger vil man kunne fokusere udrensningen af 
sitkagranforyngelse, og samtidig udnytte foryngelsen uden for grupperne, hvor den vil 
være en væsentlig del af den kommende bevoksning.  
I denne driftsplanperiode vil selvforyngelse af bevoksningerne blive udnyttet bedst 
muligt. Eftersom skovudviklingstyperne på langt sigt indeholder en række træarter, som 
ikke findes, eller kun findes i meget begrænset omfang på arealerne i dag, vil det dog 
være nødvendigt at introducere disse arter. 
 

 
Gældende 
planlægning og 
udpegninger 
 

 
Alle klitplantagerne i Nationalpark Thy er omfattet af skovlovens bestemmelser om 
fredskov. Hertil kommer at mange skovarealer er landskabsfredede eller udpeget til 
Natura 2000. De fleste ubevoksede arealer i plantagerne er omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 3. 

 
Målsætning 
 

 
Den naturnære skovdrift og konverteringen til mere løvtrædominerede og lysåbne 
skovtyper implementeres hurtigere i Nationalpark Thy end udenfor. 
Andelen af hjemmehørende træarter hæves til 50% i stedet for driftsplanens målsætning 
på 20%.  
 

 
Handlingsplan i 
planperioden 

 
Der gennemføres en revision og gennemgang af skovudviklingstyperne i nationalparken 
med henblik på over kortere tid end planlagt, at opnå størst muligt naturforbedringer i 
plantagerne samt udvikle optimale rekreations- og friluftsmuligheder i udvalgte 
skovområder.  
Denne revision af Skov- og Naturstyrelsens driftsplan gennemføres i løbet af 
nationalparkplanens første år.    
Bestyrelsen for Nationalpark Thy vil, afhængig af de økonomiske muligheder, sikre 
denne intensivering af kulturetableringen og bevoksningsplejen gennem medfinansiering 
og årlige tilskud. 
 

 
Handlingsplan 
6-20 år 

 
Forøgelsen af løvtræandelen i klitplantagerne med danske træarter fortsætter. 
 

 
Handlingsplan 
> 20 år 

 
Forøgelsen af løvtræandelen i klitplantagerne med danske træarter fortsætter. 
 

 
Virkemidler 
 

 
Tilskud til Skov- og Naturstyrelsen med henblik på at hæve tempoet i retning af 
naturnære skovdrift og fremme konverteringen til mere løvtrædominerede og lysåbne 
skovtyper. 
 

 



 

 

 
Bilag 11   Fårehyrdning 
 
 
Generelt 

 
Thy Hyrdelaug har indsendt forslaget ”Får på klitheden”. 
 
Thy Hyrdelaug har bl.a. til formål at formidle fårehyrdens historie og vise hyrdning af 
får med hunde. Ved hyrdning af fårene og projekter med ”får uden hegn” anvendes 
gamle metoder, der er blevet brugt på klithederne i Thy gennem århundreder. 
 
Hyrdning og oplevelsen af får uden hegn er desuden med i Museet for Thy og Vester 
Hanherred’s forslag til kulturhistorisk formidling i nationalparken. 
 

 
Beskrivelse af 
aktuelle tilstand 

 
Rundt omkring i Thy udføres naturpleje på f.eks. hedearealer med får i indhegninger.  
 
 

 
Målsætning 

 
Målet med forslaget er at give målgruppen en oplevelse ved at gå sammen med 
løsgående får samt hyrde med hund i klitheden. Målgruppen er turister, lokale 
besøgende samt børnehave- og skolebørn. 
 

 
Handlingsplan i 
planperioden 

 
Etablering af formidlingstilbud i forbindelse med får på klitheden. 
Der skal tilbydes kortere og længere ture ud i klitheden, hvor fårene udfører 
naturpleje. De længere ture kan evt. være med overnatning. 
Undervejs fortælles om hyrdning og naturpleje men også om kulturlandskabets 
planter, dyr og mennesker. Man vil se arbejdende hunde, men der skal ikke laves 
egentlige shows.  
Hermed formidles både naturoplevelser og kulturhistorie for den besøgende. 
Udgangspunktet for turene kan være en klitgård i eksisterende bygninger, hvor der er 
salgsudstilling med fåre-relaterede produkter samt andre produkter fra klitheden, som 
honning, urter m.m. 
Her skal også vises film om får og hyrdning, og der skal være plads til får og lam i en 
fold ved gården.  
 
Fårene ejes af private, der har indgået aftale om afgræsningen med lodsejeren. 
 

 
Handlingsplan  
6-20 år 

 
Formidling af får på klitheden. 

 
Handlingsplan    
> 20 år 

 
 
 
 

 
Virkemidler 
 

 
Frivillige aftaler om naturpleje og afholdelse af driftsudgifter. 

 



 

 

 
 
Bilag 12   Nationalparkcenter Thy 
 
 
Kort 

 
Generelt 

 
I styregruppens rapport til miljøministeren (1. juli 2005) anbefales det, at den 
publikumsrettede formidling udgår fra et centralt beliggende hovedformidlingscenter – 
Nationalparkcenter Thy. 
Centeret foreslås placeret ved en hovedfærdselsåre, i klitnaturen, nær kysten og opføres i 
en arkitektur, som er et besøg værd i sig selv og samtidig demonstreres energirigtige 
løsninger. 
 
Planforslag: 
”Netværket af aktive kystbyer” og projektet ”Vorupør i en ny tid” har anbefalet placering nr. 
1. 
”Foreningen til bevarelse af Stenbjerg Landingsplads” ønsker en placering ved 
landingspladsen - nr. 6. 
”Styregruppen for Multihus i Klitmøller” foreslår, at informationscenteret placeres i et 
multihus i Klitmøller – nr 4. 
Peder Skarregaard foreslår, at et sandflugtsmuseum kan være en naturlig del af et centralt 
informationscenter. 
Robert Mogensen foreslår Egebaksande som kulturmiljø og facilitetscenter for Nationalpark 
Thy. 
”Foreningen Destination 21” anbefaler, at der ved hver nationalpark i Danmark etableres et 
besøgscenter. 
Cris Poulsen anbefaler kun ét center, som skal have en faglig stærk profil.   
 



 

 

 
Beskrivelse af 
aktuelle 
tilstand 

 
Bestyrelsen for Nationalpark Thy ønsker, at etableringen af et Nationalparkcenter skal 
fremmes mest muligt. 
 
På kortet er angivet 6 forslag til placering: 
1) I området, hvor Hawblink møder Kystvejen nordøst for Nørre Vorupør. Tæt ved 
Kystvejen, i klitlandskabet, nær havet. Øst for ligger det sårbare naturområde Ålvand. 
Nationalparkzone 1 
2) I sydenden af Tvorup Klitplantage, nær kystvejen og med nem adgang til kysten og 
klitlandskabet. 
Nationalparkzone 2   
3) Nordøst for Bøgstedrende-krydset. Tæt ved Kystvejen og nem adgang til kysten og  
Thagaards Plantage. Nord for ligger det åbne klitlandskab – Vangså Hede.     
Nationalparkzone 3 
4) Klitmøller. I byzonen uden for nationalparken. 
5) I forbindelse med den store P-plads ved Havblink nord for Vorupør 
6) Ved den store P-plads øst for Stenbjerg Landingsplads 
 

 
Gældende 
planlægning 
og 
udpegninger 
 

 
Alle placeringer ligger i særligt beskyttelsesområde jf. regionplanen. 
Placering nr.: 
1) Habitatområde (Ålvand), landskabsfredet og § 3 jf. naturbeskyttelsesloven 
2) Fredskov 
3) Fredskov 
4) Byzone 
5) Landskabsfredet og §3 jf. naturbeskyttelsesloven 
6) Landskabsfredet og delvis omfattet af  naturbeskyttelseslovens §3 
  

 
Målsætning 

 
I Nationalparkcenter Thy vil besøgende få et første overblik over nationalparkens natur- og 
kulturværdier samt aktivitetsmulighederne, dels gennem en personlig, turistfaglig betjening 
og dels ved hjælp af gennemført skiftende interaktive og deltagerorienterede udstillinger. 
Nationalparkcenter Thy skal på én og samme tid være en natur-, kultur- og 
forvaltningsfaglig enhed, der skaber forståelse for og vilje til værn af de værdier, 
nationalparken rummer. 
Nationalparkcenterets oplevelsesmæssige værdi skal være meget høj og udstillinger (f.eks. 
et sandflugtsmuseum), Multirum og Naturværksted skal gøre nationalparkcenteret til en 
attraktion. Aktuelle nye forsknings- og undersøgelsesresultater skal til stadighed gøre 
centrets udstillinger tidssvarende. Samtidig vil det være en af nationalparkcenterets 
fornemste opgaver at motivere publikum til at opsøge naturoplevelser uden for 
nationalparkcenteret, og at vise vej til et antal temacentre, som kan være bemandede 
"undercentre". F.eks. Hanstholm Fyr og Lodbjerg Fyr (Friluftsgård). 
 

 
Stenbjerg Landingsplads 

 

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


 

 

 
Handlingsplan 
i planperioden 

 
Konkretiseringen af visionen og realiseringen af et Nationalparkcenter Thy opdeles i 4 faser: 
 

1. Tilvejebringelse af beslutningsgrundlag, herunder overvejelser omkring funktion og 
indhold 

2. Finansiering og udskrivning af en arkitektkonkurrence 
3. Finansiering af byggeri og myndighedsbehandling 
4. Udbud og bygning af Nationalparkcenter Thy 

 
1) Tilvejebringelse af beslutningsgrundlag, herunder overvejelser vedrørende funktioner og 
indhold over hele året. Endvidere foretages der en screening i samarbejde med Thisted 
Kommune med henblik på at prioritere de bedst egnede og realisable placeringer i forhold til 
myndighedsbehandlingen. 
2) Der udskrives en arkitektkonkurrence i 2010. Konkurrencen skal dels afdække, hvilken af 
de prioriterede placeringer der er bedst egnede og realisable og dels komme med 
løsninger, der peger på unikke arkitektoniske løsninger. Huset bør bygges som et 
”intelligent passiv hus”, hvor centeret producerer lige så meget energi, som det bruger. 
I forbindelse med arkitektkonkurrencen inddrages en bred kreds af aktører på 
formidlingsområdet, så formidlingen i og uden for bygningen bliver en integreret del af 
arkitekturen. 
3) Ansøgning om de nødvendige dispensationer og tilladelser fra de involverede 
myndigheder samt fundraising. Denne fase skønnes at have en varighed på mindst 1 år. 
4) Projektet sendes ud i offentlig licitation. Byggeriet forventes gennemført i løbet af 2 år fra 
de nødvendige tilladelser foreligger.  
 
Der etableres et midlertidigt center i eksisterende bygninger på Stenbjerg Landingsplads, 
indtil byggeriet af Nationalparkcenter Thy er gennemført.       

 
Handlingsplan  
6-20 år 

 
Efter første planperiode evalueres Nationalparkcenter Thy. 
Evt. supplerende byggeri foretages i denne periode. 
  

 
Handlingsplan 
> 20 år 

 
 
 

 
Budget 
 

 
Byggeriet inkl. arkitektkonkurrencen ventes at koste i størrelsesordenen 35 mio. kr. som 
foreslås finansieret gennem en låneramme. 
I 2010 etableres et midlertidigt informationscenter, der søges bemandet med frivillige.  
  
 

 
Virkemidler 
 

 
Nationalparkfonden afholder anlægs- og driftsudgifter i forbindelse med etablering af 
Nationalparkcenter Thy. Endvidere afholdes der udgifter til informations- og 
oplysningsvirksomhed. 
 

 



 
 
Bilag 13  Vandet Sø 
 
Kort 
 

 
Generelt 

 
Vandet Sø er ca. 480 ha stor og den største af 4 karstsøer i Nationalpark Thy. Det er 
faktisk den største karstsø i Danmark.  
 
Planforslag. 
Danmarks Naturfredningsforening: Vil friholde Vandet Sø for surfing og genskabe søen 
østpå til Øster Vandet Kirke (Uden for nationalparken) 
Biologisk Forening for Nordvestjylland og Botanisk Forening: Ønsker forbud mod surfing 
på alle nationalparkens søer. 
Danmarks Ornitologiske Forening: Foreslår vådengsprojekt i østenden af Vandet Sø 
(Uden for nationalparken) 
Fiskeriforeningen for Vester Vandet Sø: Ønsker at friholde Vandet Sø for surfing. 
 

 
Beskrivelse af 
aktuelle 
tilstand 

 
Skov- og Naturstyrelsen ejer 206 ha af den vestlige og nordlige del af Vandet Sø, 
medens den sydlige og østligste del ejes af private randlodsejere. 
Vandet Sø er op til 20 meter dyb og hovedparten er mere end 5 meter dyb. I stenalderen 
var søen en havbugt i Littorinahavet, men på grund af landhævningen ligger vandspejlet i 
dag ca. 14 meter over havets overflade. 
Søen har et rigt plante- og dyreliv. Der er konstateret 38 arter af vandplanter, herunder 
liden najade. Den rummer en fiskebestand af ål, gedde, aborre og laksefisken helt. For 
fuglenes vedkommende omfatter det såvel ynglefugle som rastende og fouragerende 
fugle. Rørdrummen yngler af og til i den sparsomme rørskov. Det forventes, at der inden 
for 3 år opføres et fugleskjul ved Årbjerg. 
Tidligere var Vandet Sø 100 ha større end i dag. Den strakte sig ca. 2 km længere mod 
øst til Øster Vandet Kirke. De i dag tørlagte arealer (Skadekær), som de seneste år har 
været oversvømmet i vinterhalvåret, drænes med oppumpning af næringsholdigt vand 
hvert forår, der udledes til Vandet Sø. Dette forhold – uden for nationalparken - kan være 
medvirkende til masseforekomster af blågrønalger. Naturforvaltningsprojekter uden for 
nationalparkens afgrænsning planlægges og udføres af de relevante myndigheder.     
Søen benyttes i beskedent omfang til erhvervsfiskeri samt rekreativt til rolig sejlads med 
mindre sejlbåde, motorbåde (højst 5 knob), robåde, kanoer, badning, lystfiskeri o.l. 
Surfing har været muligt siden foråret 2008 fra Skov- og Naturstyrelsens P-plads ved 
Årbjerg og fra Nystrup Plantage. Se bemærkningerne herunder med notat af 22. februar 
2009 om windsurfing på Vandet Sø.   
     



 
 
 
Gældende 
planlægning og 
udpegninger 
 

 
 
Landskabsfredet (OFN 1977) og en del af habitatområde 24, Hanstholm Reservatet, 
Nors Sø og Vandet Sø. 
Nationalparkzone II (lavaktivitetszone) 
 

 
Målsætning 
 

 
Det er bestyrelsens mål, at der først i planperioden kan udmeldes klare anbefalinger og 
løsningsforslag til myndigheder, brugere og lodsejere om beskyttelsen/benyttelsen af 
Vandet Sø.  
 
Udgangspunktet vil være, at fuglelivet forstyrres mindst muligt og at søen kan opleves af 
lodsejere og gæster som et fredfyldt naturområde.  
 
Det tilstræbes at udledningen af næringsberiget vand begrænses for at sikre 
vandkvaliteten og status, som en af landets reneste søer  
 

 
Handlingsplan i 
planperioden 
 

 
Nationalparkbetyrelsen finder ikke, at den alene på baggrund af de indkomne planforslag 
og høringssvar i forbindelse med tilblivelsen af nationalparkplanen kan komme med 
anbefalinger, som bygger på den nødvendige faktuelle viden. 
 
For at kvalificere beslutningsgrundlaget vil nationalparkbestyrelsen:        

 Iværksætte en undersøgelse af friluftslivets (herunder surfings) forstyrrende 
effekt på flora og fauna 

 Afvente Thisted Kommunes vand- og naturhandleplaner for Natura 2000- 
områderne i nationalparken 

 
Bestyrelsen finder, at den nuværende uregulerede surfing på Vandet Sø er uheldig og 
anbefaler Skov- og Naturstyrelsen og Thisted Kommune at arbejde for et forbud. Den 
rekreative benyttelse af Vandet Sø kan tages op til ny vurdering, når der dels foreligger 
en professionel undersøgelse af friluftsaktiviteternes effekt på søens flora og fauna og 
dels er fundet en løsning på at lovliggøre og regulere adgangsforholdene østfra.  
 
   

 
Handlingsplan 
6-20 år 

 
 

 
Handlingsplan 
> 20 år 
 

 
 

 
Bemærkninger 
 

 
Notat om windsurfing på Vandet sø af 22. februar 2009 
 
Nedenstående er listet nogle fakta og problemstiller omkring windsurfing på Vandet Sø. 
 

 Surfing sidestilles lovgivningsmæssigt med sejlads, og der er ikke noget i 
landskabsfredningen fra 1973 (Fredningsnævnet) og 1977 
(Overfredningsnævnet) eller i vandløbsloven, som forhindrer sejlads med ikke-
motordrevet fartøj på søen. Det kræver blot, at man har lovlig adgang 

 
 Fredningskendelsen omhandler kun motorsejlads, som ikke må finde sted med 

hastigheder over 5 knob. 
 

 Vandet Sø er en del af habitatområde 24, Hanstholm Reservatet, Nors Sø og 
Vandet Sø. 

 
 I 1988 udsender Viborg Amts Fredningskontor ”Forslag til regulering af 

windsurfing i Viborg Amt”. Her er konklusionen med hensyn til Vandet Sø: Da de 



 
biologiske interesser er størst i søens vestende, og surferne er mest interesseret 
i den østlige del, bør der kunne tillades surfing i den østlige tredjedel, hvis der 
kan sikres en afgrænsning af det område, hvorpå der surfes. I så tilfælde bør der 
på længere sigt formentlig sikres offentlig adgang til søens østlige bred. 
Udviklingen bør dog følges meget nøje. 

 
 Amtets forslag vedtages i 1989. For Vandet Sø indebærer det, at der indføres en 

forsøgsordning, hvor søens østlige tredjedel udlægges som surfområde. 
 
 I 1989 bliver der på Skov- og Naturstyrelsens foranledning udstedt et forbud i 

medfør af politivedtægten, som forbyder brætsejlads ved Årbjerg og Nystrup 
badesteder. Begge steder er der tale om zoner på 400 meters længde og 100 
meters bredde. Zonerne afmærkes dels ved skiltning, dels ved udlægning af 
bøjer. 

 
 I 1996 beslutter amtet at afmærke en ”surfbane” i søens østlige ende. Der er i 

princippet tale om søens østligste tredjedel, dog således, at en zone langs den 
nordlige bred friholdes. Afmærkningen sker ved udlægning af bøjer. Samtidig 
etableres der en græsklædt parkeringsplads med informationstavle og 
affaldsstativer på et lejet areal, tilhørende Arne Dybdahl, i søens østende.  

 
 Efter 2000 optræder dragesurfere i søen i stigende omfang. 
 
 Fra den 1. oktober 2004 opsiger landmand Arne Dybdahl sin kontrakt med amtet. 

Han ønsker ikke længere at udleje areal til P-plads. Faciliteterne fjernes, arealet 
pløjes op, og der opsættes skilte med surfing forbudt. 

 
 Thisted Kommune går ind i sagen og laver forslag til udarbejdelse af lokalplan, 

som er til offentlig debat i sommeren 2005. I december vedtager byrådet, at der 
søges etableret en midlertidig løsning for surfing fra 1. april til 30. oktober 2006. 

 
 Thisted Kommune søger fredningsnævnet om tilladelse til de nævnte tiltag, men 

under fredningsnævnets behandling af sagen (22. september 2006) bestrider 
Fiskeriforeningen for Vester Vandet sø og flere af de lokale lodsejere 
kommunens ret til at råde over det udpegede areal, og der rejses sag med krav 
om ejendomsret. 

 
 Sagen føres på de berørte lodsejeres vegne af Fiskeriforeningen for Vandet Sø. 
 
 Samtidig rejses der i løbet af sommeren tvivl om, hvorvidt politivedtægten, som 

forbyder surfing omkring badestederne på statens arealer, stadig er gældende. 
En nærmere undersøgelse godtgør, at det ikke er tilfældet, idet politivedtægten 
er bortfaldet. Denne skal i givet fald afløses af en ordensbekendtgørelse, hvilket 
kræver fornyet henvendelse fra Skov- og Naturstyrelsen til politiet, eller et 
sejladsforbud i medfør af naturbeskyttelsesloven. Et eventuelt sejladsforbud 
udstedes af miljøministeren efter indstilling fra kommunen. 

 
 15. januar 2008 beslutter lodsejerne at hæve sagen, inden der er faldet dom.  
 
 Der foreligger ikke oplysninger fra Thisted Kommune om, hvordan man evt. vil 

følge op på den manglende retsafgørelse. 
 
 I februar 2008 beslutter Skov- og Naturstyrelsen, Thy med baggrund i en 

drøftelse med brugerrådet, at stillingtagen til anden adgang fra søens østende 
samt evt. regulering af surfing på Vandet Sø overlades til Thisted Kommune og 
bestyrelsen for den kommende Nationalpark Thy.  

 
 Som følge af den bortfaldne politivedtægt fjernes forbudsskiltene fra Årbjerg og 

Nystrup badepladser i foråret 2008. Med lovlig adgang til søen kan der nu surfes 
overalt sommeren 2008. 



 
 
 Danmarks Naturfredningsforening anmoder i marts 2008 Skov- og 

Naturstyrelsen og Thisted Kommune om, at beskyttelseshensynene ikke 
tilsidesættes i perioden frem til en endelig afgørelse i bestyrelsen for 
Nationalpark Thy. DN fremfører endvidere, at fredningens bestemmelser i forhold 
til offentlighedens adgang vurderes som uklare og utidssvarende i forhold til 
windsurfing.  

 
 7. maj 2008 skriver Poul Hald Mortensen, DN i Thisted Dagblad "at såfremt der 

ikke snart findes en administrativ løsning, som standser den forstyrrende 
windsurfing på Vandet Sø, så vil Danmarks Naturfredningsforening starte en 
revision af den forældede fredning." 

 
 
Indstilling: 
 
Det indstilles, at spørgsmålet om surfing på Vandet Sø behandles af bestyrelsen i 
forbindelse med udarbejdelse af nationalparkplanen. Planen vil komme til at indeholde 
konkrete anbefalinger og anvisninger på naturbeskyttelsen og den fremtidige rekreative 
og friluftsmæssige udnyttelse i hele nationalparken. 
Ved at inddrage spørgsmålet om surfing på Vandet Sø i planlægningsarbejdet sikres det, 
at alle interessenter, herunder lodsejerne, vil få mulighed for indflydelse på 
beslutningerne, når der indkaldes til offentlig debat om ideer og forslag (april-maj-juni) og 
afsluttes med en hørings- og indsigelsesperiode (december-januar-februar). 
Beslutningen meddeles de involverede parter. Herunder, at der i 2009 ikke ændres på 
sejladsmulighederne på Vandet Sø i forhold til gældende regler 2008. 
 
 
Endvidere henvises der til: 
 
Tind, E.T. & Agger, P. (2003): Friluftslivets effekter på naturen i 
Danmark. Roskilde Universitetscenter & Friluftsrådet. 
og  
Skrivelse af 7. marts 2007 fra Friluftsrådet til Thisted Kommune vedr. ”Friluftssliv på 
Vandet Sø” 
 
 

 



 

 

 
 
Bilag 14   Adgang til Nationalpark Thy 
 
 
Kort 

 

 
 
Generelt 
 

 
Bestyrelsen for Nationalpark Thy, Thisted Kommune og Skov- og Naturstyrelsen har 
besluttet, at 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. Cyklister, gående, ryttere og handicappede skal tilbydes bedre adgang til 
naturoplevelserne samt sikres tryghed og sikkerhed i nationalparken. 
 



 

 

 
Planforslag: 
Arne Vang Poulsen: Vandre- og cykelsti mellem Hanstholm og Sårup (Tved Klitplantage) 
Dagplejen mm i Thisted Kommune: Shelters, stoppesteder (bus), oplevelsesstier, ”Sti til 
små ben” mm 
Skov- og Naturstyrelsen, Thy: AFF-projektet. I samarbejdet med Thisted Kommune 
kortlægges mulighederne for yderligere udbygning af adgangsmulighederne. 
Chresten Jensen: Flere cykelstier og primitive overnatningssteder. 
Jørgen Ladegaard: Forslag til fugletårn i nærheden af Hinding. 
Niels Odder: Trafikregulering, hastighedsregulering mm 
Robert Mogensen: Stianlæg omkring Vang Sø 
Nordvest OK: Fast orienteringsrute ”Poster i skoven” 
”Udetrivsel” – Jacques Gustin: Legecentrer, madpakkehuse og ensrettede stier i 
følsomme områder. 
Bodil Berg: Netværk af lejrpladser, cykel- og rideruter. 
Entreprenør Skolen: Danmarks største naturlegeplads. 
Thy Turistbureau:  Ridekort, ruter og stier. 
 

 
Beskrivelse af 
aktuelle tilstand 
 

 
Skov- og Naturstyrelsen, Thy har fra Arbejdsmarkedets Feriefond (AFF) fået bevilget 30 
mio. kr. i tilskud til realisering af de højt prioriterede projekter for at opnå forbedret 
adgang til og optimere oplevelsesmulighederne i Nationalpark Thy. Hertil kommer en 
forventet medfinansiering fra forskellige aktører på 15. mio. kr. 
 
Nedenstående er angivet de enkelte delprojekter. 
 

2.2.1 Adgang til Nationalpark Thy – Cykelstier 
 

 2.2.1.1 Hanstholm – Klitmøller 
Anlæg af 9,5 km asfalteret cykelsti langs Kystvejen gennem Hanstholm Vildtreservat. 

 2.2.1.2 Klitmøller – Vorupør 
Anlæg af 9,3 km cykelsti belagt med stenmel/asfalt 

 2.2.1.3 Vorupør – Agger Færgeleje 
Anlæg af 10,6 km cykelsti belagt med stenmel/asfalt 

 2.2.1.4 Hanstholm – Vigsø – Hjardemål (Uden for Nationalpark Thy) 
Anlæg af 14,5 km cykelsti med stenmel 

   
2.2.2 Adgangen til og fra kystbyernes nærområder 

 
 2.2.2.1 Hanstholm Fyr – Kystskrænten 

Anlæg af 780 m handicapsti samt opstilling af borde, bænke og infotavler.    
 2.2.2.2 Cykel- og gangstier omkring Klitmøller 

Anlæg af cykel og gangstier, skiltning i naturen syd for byen og opsætning af infotavler. 
 2.2.2.3 Cykel- og gangstier omkring Vorupør 

Anlæg af cykel- og gangstier samt opsætning af infotavler 
 2.2.2.4 Information i Stenbjerg 

Opsætning af infotavler i Stenbjerg. 
 2.2.2.5 Stier omkring Agger 

Anlæg af 1440 m cykelsti til Lodbjerg Fyr samt opsætning af infotavler 

   
2.2.3 Renovering og opgradering af parkerings- og rastepladser 

 
 2.2.3.1 Kystvejen – Hanstholm Vildtreservat 

Toiletbygning, borde og bænke, information m.m. 

 2.2.3.2 Kystvejen – Tvorup Klitplantage Nord 
Toiletbygning, borde og bænke, information m.m. 

 2.2.3.3 Stenbjergvej – Stenbjerg Klitplantage 
Toiletbygning, borde og bænke, information m.m. 

 2.2.3.4 Kystvejen – Hvidbjerg Klitplantage Syd 
Toiletbygning, information m.m. 

   



 

 

 
2.2.3.5 

 
Klitmøllervej – Vilsbøl Klitplantage 
Toiletbygning, borde og bænke, information m.m. 

 2.2.3.6 Tved Kirke – Tved Klitplantage 
Toiletbygning, borde og bænke, information m.m. 

   
2.2.4. Fugletårne og skjul 

 
 2.2.4.1 Tved Klitplantage (Sårup) 

Åbent tårn med tag. 
 2.2.4.2 Nors Sø 

Åbent tårn med tag. 
 2.2.4.3 Vandet Sø 

Åbent skjul 
 2.2.4.4 Ålvand 

Åbent skjul 
 2.2.4.5 Ove Sø 

Åbent tårn med tag. 
 2.2.4.6 Agger Tange 

Lukket skjul 
 
Detailplanlægning og myndighedsbehandling er igangsat.  
 

 
Gældende 
planlægning og 
udpegninger 
 

 
De planlagte cykelstier, gangstier, handicapstien, opgraderinger af parkerings- og 
rastepladser samt fugletårne og skjul er mere eller mindre omfattet af en lang række 
regler og bindinger: Natura 2000, arealfredninger, vildtreservater, §3 
(naturbeskyttelsesloven), fredskovspligt, klitfredninger og regionplan/kommuneplan. 
Myndighedsbehandlingen af flere af delprojekterne vil derfor forudsætte, at der 
udarbejdes konsekvensvurderinger. 
Projekterne er beliggende i alle 3 nationalparkzoner. 
     

 
Målsætning 
 

 
Projekterne igangsættes og gennemføres i samarbejde med Arbejdsmarkedets 
Feriefond, Skov- og Naturstyrelsen og Thisted Kommune. 
Det forudsættes, at den nødvendige medfinansiering kan tilvejebringes inden for den 
planlagte tidsramme.  
 

 
Handlingsplan i 
planperioden 
 

 
Anlægget af hovedcykelstien påbegyndes på strækningen Hanstholm – Klitmøller foråret 
2010 og hele projektpakken forventes afsluttet ultimo 2012.  
I forbindelse med projektet ”Adgang til Nationalpark Thy” udarbejder 
nationalparkbestyrelsen en overordnet stiplanlægning, som forbinder de mange stiforløb, 
som findes i nationalparken. Denne planlægning kan også involvere private arealer. 
Sidst, men ikke mindst indtænkes også handicapstier i den overordnede stiplan.  
Renovering og opgradering af udvalgte parkerings- og rastepladser udskydes eventuelt 
til næste planperiode, hvis der ikke umiddelbart kan findes finansiering. 
Forslaget om stiforbindelse mellem Hanstholm og Sårup (Tved Klitplantage) søges 
gennemført i perioden. 
Forslaget om en gennemgående ridesti vil blive beskrevet selvstændigt.   
  

 
Handlingsplan 
6-20 år 
 

 
 

 
Handlingsplan 
> 20 år 
 

 
 

  



 

 

Virkemidler 
 

Frivillige aftaler og afholdelse af anlægs- og driftsudgifter.  

 
 
 
 
 
 

 
Informationsskilte opsat sommeren 2009 

 



 

 

 
 
Bilag 15   Gennemgående hovslag (ridestier) i Nationalpark Thy 
 
 
Kort 
 

 
Ruteforløb og kort udarbejdet af arbejdsgruppen. 

 
Generelt 
 

 
På Skov- og Naturstyrelsens arealer i Nationalpark Thy er anlagt særlige ridestier i 
Hvidbjerg Klitplantage, Nystrup Klitplantage og Vandet Klitplantage. I alt 25 km. 
 

 
Beskrivelse af 
aktuelle tilstand 
 

 
De tre afmærkede ridestier i nationalparken er ikke sammenhængende. Det er således 
ikke muligt for ryttere at følge et stiforløb fra nord til syd gennem Nationalpark Thy.  

 
Gældende 
planlægning og 
udpegninger 
 

 
Et gennemgående hovslag vil mere eller mindre være omfattet af en lang række regler 
og bindinger: Natura 2000, arealfredninger, vildtreservater, §3 (naturbeskyttelsesloven), 
fredskovspligt, klitfredninger og regionplan/kommuneplan. 
Hovslaget vil gennemløbe alle 3 nationalparkzoner. 
 

 
Målsætning 
 

 
Det er målet, at der anlægges en gennemgående og sammenhængende ridesti fra 
Hanstholm i nord til Agger i syd. 
  

 
Handlingsplan i 
planperioden 
 

 
I samarbejde med en lang række aktører: Thy Turistbureau, Skov- og Naturstyrelsen, 
Thy, overnatningsudbydere, udlejere, foreninger m.fl. planlægges og anlægges en 
gennemgående ridesti i nationalparken. For at vejlede og styrke rytternes muligheder for 
naturoplevelser under vejs, udarbejdes der en folder med tilhørende rutekort, som 
beskriver forløb og muligheder for overnatning og opstaldning. 
      

 
Handlingsplan 
6-20 år 
 

 
 

 
Handlingsplan 
> 20 år 
 

 
 

 
Virkemidler 
 

 
Frivillige aftaler om offentlighedens adgang til private strækninger. Afholdelse af udgifter 
til informationsmateriale og anlæg. 
 

 



 

 

 
 
Bilag 16   Fiskeri i Nationalpark Thy og udlejning af både på Vandet Sø  
 
 
Generelt 
 

 
Lokale lystfiskere og turister har i dag mulighed for at erhverve dagkort til lystfiskeri fra 
bredden af Vandet og Nors Sø samt fiskeri fra båd i Flade Sø. Herudover er der frit 
fiskeri i Bagsøen, hvor der er opført en handicapvenlig fiskebro. Saltvandsfiskeriet i 
Vesterhavet er frit for alle.   
 
Planforslag: 
Fiskeriforeningen for Vester Vandet Sø: Peger på mulighederne for rekreative 
oplevelser ved og på Vandet Sø (Minus surfing) 
Holger Nielsen og Poul H. Nielsen: Anbefaler frit lystfiskeri i nationalparkens søer. 
 

 
Beskrivelse af 
aktuelle tilstand 
 

 
Søerne i Nationalpark Thy rummer gode bestande af ål, gedde, aborre, sandart og 
laksefisken helt. 
Udpegningen af Nationalpark Thy forventes at øge efterspørgslen på frilufts- og 
naturoplevelser. Specielt lystfiskeri er en populær og familievenlig aktivitet, som kan 
udøves uden at belaste sårbare lokaliteter. 
 

 
Gældende 
planlægning og 
udpegninger 
 

 
De store søer i Nationalpark Thy er helt og delvist omfattet af Natura 2000 udpegninger, 
landskabsfredninger, vildtreservatbestemmelser samt naturbeskyttelseslovens §3. 
Muligheden for at fiske fra Båd på Vandet Sø er forbeholdt bredejerne og 
bierhvervsfiskere. Statens andel (2/3) af Nors Sø er pålagt sejladsforbud, idet området 
er indeholdt i Hanstholm Vildtreservat. 
Vandet, Flade og Ørum Sø er beliggende i nationalparkzone II, Nors Sø i zone I. 
   

 
Målsætning 
 

 
Det er målet at give flere af nationalparkens gæster mulighed for øget lystfiskeri i de 
store søer samt udøve sejlads og fiskeri på Vandet Sø. 
  

 
Handlingsplan i 
planperioden 
 

 
Handlingsplanen vedr. fiskeri, sejlads m.m. iværksættes først, når udredningsarbejdet 
vedrørende friluftslivets påvirkninger af flora og fauna er afslutttet. Se bilag 13.   
Herefter nedsættes en arbejdsgruppe, som skal afdække muligheden for at lokale og 
turister kan opleve lystfiskeri og sejlads på Vandet Sø. 
Arbejdsgruppen sammensættes af lodsejere, Fiskeriforeningen for Vester Vandet Sø, 
Thylands Lystfiskerforening, Skov- og Naturstyrelsen Thy, Thisted Kommune, 
Friluftsrådet m.fl. 
Arbejdet skal tage udgangspunkt i, at der skal findes en balance mellem beskyttelse og 
benyttelse som respektere landskabsfredningens og habitatudpegningens intentioner. 
Der bør tages stilling til følgende: Skal der fortsat være erhvervsfiskeri på søen?, hvor 
mange joller kan søen bære?, udlejningspolitik, fiskeregler og fiskeret, investering og 
drift, priser m.m. 
Det bør overvejes om erhvervsfiskeriet på Nors Sø anbefales at ophøre af hensyn til 
søens høje beskyttelsesstatus og lystfiskeriet langs sydbredden. 
   

 
Virkemidler 
 

 
Handlingsplanen kan kun gennemføres ved indgåelse af frivillige aftaler om fiskeri, 
offentlighedens adgang og sejlads. 
 

 



 

 

 
 
Bilag 17   Klitmøller Skydeterræn 
 
 
Kort 

Klitmøller Skydeterræn

 
Generelt 

 
Klitmøller Skydeterræn er beliggende i klitlandskabet i vestkanten af Nystup Klitplantage, 
ud til Vesterhavet, umiddelbart syd for Klitmøller by. Mod nord grænser terrænet op til et 
naturfredet område, sommerhusbebyggelser og en campingplads og mod syd ligger den 
store fredede Vangså Hede. Arealet ejes af Skov- og Naturstyrelsen, Thy. 
 

 
Beskrivelse af 
aktuelle 
tilstand 
 

 
Arealet er på 200 ha og er i sin helhed beliggende i nationalparken. 
Skov- og Naturstyrelsen har lejet arealet ud til Hjemmeværnsregion I som skydeterræn. 
Hjemmeværnet har fået udarbejdet en drifts- og plejeplan for perioden 2005 – 2019. 
Lejekontrakten udløber i 2011. 
 
Klitmøller Beboerforening har ved flere lejligheder ytret ønske om, at aktiviteterne ophører. 
Foreningen finder, at de få aktiviteter som afvikles på banen, bør kunne placeres uden for 
nationalparken, samt at skydebanen ligger alt for tæt på turistbyen Klitmøller og 
campingpladsen. 
  

 
Gældende 
planlægning 
og 
udpegninger 
 

 
Indeholder en del af habitatområde nr. 25, Vangså Hede, som samtidig er 
fuglebeskyttelsesområde nr. 18. 
De åbne klitarealer er omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven. 
Nationalparkzone 2 og 3 
 

 
Målsætning 
 

 
Terrænet anvendes som nærrekreativt område for Klitmøller og henligger som skov- og 
naturområde, der plejes. 
  



 

 

 
Handlingsplan 
i planperioden 

 
Skydebanen nedlægges efter aftale med lodsejeren. 
 
Hovedcykelstien og gang- og cykelstier for Klitmøllers næradgang til nationalparken 
anlægges først i planperioden. 
 

 
Budget 
 

 
2011:  25.000 kr. 
Anlæg af gang- og cykelstier er omfattet af bevillingen fra Arbejdsmarkedes Feriefond 
 

 
Virkemidler 
 

 
Nationalparkfonden indgår frivillig aftale med lodsejeren om nedlæggelsen 

 
 

 
Klitmøller Skydeterræn 

 



 

 

 
 
Bilag 18   Temacenter ved Agger Færgehavn 
 
 
Kort 
 

 

Toilet- og kioskbygning

 
Agger Færgehavn 

 

 
Toilet- og Kioskbygning 

 
 
Generelt 
 

 
I forbindelse med kommunalreformen og amternes nedlæggelse overtog Agger-
Thyborøn Færgeri den toilet- og kioskbygning, som ligger umiddelbart nord for 
færgelejet. Bygningen er overført til Ejendomsafdelingen, Thisted Kommune og Miljø- og 
Teknikudvalget har besluttet at tilbyde Nationalpark Thy faciliteterne fra og med 2010. 
   

 
Beskrivelse af 
aktuelle tilstand 
 

 
Toilet- og kioskbygningen er nedslidt og fremstår i en arkitektur, som er meget lidt 
attraktiv. 
Selve kiosken er tom og lokalet benyttes til venteværelse og madpakkerum. Toiletterne 
er tilgængelige i turistsæsonen. I det ene hjørne er der indbygget en 
transformatorstation. 
Thisted Kommunes ejendomsforvaltning vurderer, at der skal anvendes omkring 
150.000 kr. til nødtørftig genopretning af huset. 
Bygningen er det første indtryk den rejsende får af Nationalpark Thy, når man 
ankommer med færgen sydfra. Det er også det sidste indtryk man får, hvis man venter 
på færgen for at drage sydpå. 
 



 

 

 
Gældende 
planlægning og 
udpegninger 
 

 
Agger Tange er omfattet af bekendtgørelse om fredning af Agger Tange m.v. af 20. april 
1996, EF-Habitatområde nr. 28: Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og 
Agerø, EF-Fuglebeskyttelsesområde nr. 23: Agger Tange. For områder udpeget som 
EF-Habitatområder og EF-Fuglebeskyttelsesområder gælder at medlemslandene er 
forpligtet til at sikre en god bevaringstilstand for de arter og naturtyper der udgør 
udpegningsgrundlaget. Området er desuden udpeget til Ramsar-område nr. 5 
(vådområde af international betydning, især for vandfugle), som Danmark har en 
forpligtelse til at beskytte. Dertil kommer at området siden 1996 har været fredet.   
 

 
Målsætning 
 

 
Nationalpark Thy overtager toilet- og kioskbygningen fra 2010 med henblik på at 
etablere et ubemandet temacenter som sydlig indgangsportal til nationalparken og 
Agger Tange. 
   

 
Handlingsplan i 
planperioden 
 

 
Et anerkendt arkitektfirma igangsættes med at udarbejde et projekt, som tager 
udgangspunkt i, at der skal opføres en helt ny bygning på den samme ”sokkel”. 
Bygningen skal som minimum have et større lokale til information og udstillinger, der 
relaterer sig til nationalparken og Agger Tange. Der skal endvidere være gode 
toiletforhold og mulighed for at spise medbragt mad indendørs. 
Bygningens tag skal indrettes som en overdækket platform, således at der er mulighed 
for at komme i højden og dermed i den allerbedste position for at opleve den unikke 
mulighed for mod øst at iagttage sælerne i Limfjorden og dværgternene på ynglepladsen 
samt mod vest det rige fugleliv med bl.a. lysbugede knortegæs og ryler i Lagunen. 
Bygningen vil virke, som en naturlig ”lynafleder” for uheldig færdsel i de sårbare 
naturområder. I mindre omfang vil den også kunne fungerer som ”ventesal” og 
servicebygning for ophalerpladsen. 
  

 
Handlingsplan 
6-20 år 
 

 
 

 
Handlingsplan 
> 20 år 
 

 
 

 
Virkemidler 
 

 
Nationalparkfonden afholder anlægs- og driftsudgifter i forbindelse med etablering af 
temacenteret. Endvidere afholdes der udgifter til informations- og oplysningsvirksomhed.
 

 



 

 

 
 
Bilag 19   Nationalparkhjælpere 
 
 
Generelt 
 

 
Lokalforeningen Ligeværd Thy-Mors ønsker at indgå samarbejde med Nationalpark Thy 
om arbejdspladser til borgere i Thy med særlige behov. 
 

 
Beskrivelse af 
aktuelle tilstand 
 

 
Servicelovens § 103 giver mulighed for beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat 
funktionsevne. Disse særlige job er med til at sikre sårbare mennesker ligestilling, øget 
selvværd og livskvalitet. 
 
Såkaldte skovhjælperprojekter for udviklingshæmmede og andre med særlige behov er 
etableret på Skov- og Naturstyrelsens arealer på Bornholm og ved Hillerød i 
Nordsjælland. Desuden arbejder 14 voksne udviklingshæmmede til dagligt som 
skovhjælpere på Naturcenter Herstedhøje ved København. På det seneste har 
udviklingshæmmede fra Struer Kommune fået sig et job og en mere spændende 
hverdag i Skov- og Naturstyrelsen, Vestjylland. Skovhjælperne plejer skovlejrpladserne i 
Klosterheden. De kløver blandt andet brænde til lejrpladserne og fjerner generende 
buske og træer.  
Dermed er der nu i alt fire skovhjælperprojekter på Skov- og Naturstyrelsens arealer, 
men mange andre kommuner har vist stor interesse, så ideen forventes at brede sig til 
endnu flere steder i landet. 
Erfaringer fra projektet ved Naturcenter Herstedhøje viser, at projektdeltagerne får 
mange gode udfordringer samtidig med, at naturens gæster får en uventet og bedre 
service. 
 
Der er endnu ikke skabt arbejdspladser for borgere med særlige behov i Thy.   
 
 

 
Målsætning 
 

 
Det er målet, at der i Nationalpark Thy – både på statslige og private arealer - skabes et 
antal varige arbejdspladser for borgere med særlige behov. 
 

 
Handlingsplan i 
planperioden 
 

 
I 2010 nedsættes en arbejdsgruppe, som har til opgave at undersøge og skabe 
grundlag for, at et korps af nationalparkhjælpere kan beskæftiges i Nationalpark Thy. 
Arbejdsgruppen vil bestå af samarbejdspartnere fra Nationalpark Thy, Skov- og 
Naturstyrelsen Thy, Thisted Kommune, Lokalforeningen Ligeværd Thy-Mors og Thisted 
Turistbureau. 
Ud over at beskrive og finde egnede arbejdsopgaver i nationalparken skal 
arbejdsgruppen komme med forslag til løsninger på, hvordan der kan: 

• gives et tilbud til voksne udviklingshæmmede, der ønsker beskæftigelse under 
Servicelovens § 103 

• gives nationalparkhjælperne trygge rammer, hvor han eller hun respekteres og 
får de arbejdsopgaver, der passer bedst  

• dannes arbejdsgrupper, hvor nationalparkhjælperne bliver støttet i både at tage 
ansvar og komme med egen mening  

• tilknyttes fagligt personale, som støtter og vejleder nationalparkhjælperne i 
personlige spørgsmål 

• udvikles en beskyttet arbejdsplads for nationalparkhjælperne 
• tilknyttes medarbejdere via en samarbejds- og visitationsaftale mellem Thisted 

Kommune, Skov- og Naturstyrelsen Thy og private lodsejere. 
• sikres finansiering til den fremtidige drift  
 

De første nationalparkmedhjælpere forventes i arbejde foråret 2011. 
 



 

 

 
Virkemidler 
 

 
Nationalparkfonden kan yde tilskud til drift og aflønning af nationalparkhjælperne. 

 
 
 
 

 
Plantehold anno 1927 – Tved Klitplantage 
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