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Sammenfattende redegørelse vedr. miljøvurdering af
Nationalparkplan 2010- 2016 for Nationalpark Thy
Miljøvurderingen er gennemført under udarbejdelsen af bestyrelsens
forslag til nationalparkplan 2010-2016 og inden der er truffet
beslutning om den endelige vedtagelse. Miljørapporten fastlægger,
beskriver og evaluerer den sandsynlige væsentlige påvirkning på
miljøet af planens gennemførelse.
Skov- og Naturstyrelsen og Thisted Kommune er blevet hørt, forud for
stillingtagen til, hvor omfattende og detaljerede oplysninger, der skal
indgå i miljørapporten.
Miljørapporten blev offentliggjort d. 5. januar 2010 med høringsfrist 2.
marts 2010, sammenfaldende med høringsfristen for
nationalparkplanen.
Fire af de 47 høringssvar for nationalparkplanen og tilhørende
miljørapport omhandler miljørapporten:






Thisted Byråd har i deres høringssvar meddelt, at de ingen
bemærkninger har til miljørapporten.
Skov- og Naturstyrelsen har i deres høringssvar ingen
kommentarer til miljørapporten.
Museumsdirektør Georg Stenstrop efterlyser omtale af de
geologiske interesseområder og foreslår, at geologisk
mangfoldighed sidestilles med biologisk mangfoldighed og
kulturhistorie i nationalparkens planlægning.
Landbrug & Fødevarer efterlyser dokumentation for, at
miljøvurderingen er offentliggjort som en afgørelse med
klagemulighed, samt oplysning om, hvilke bestemmelser i lov om
miljøvurdering af planer og programmer, miljøvurderingen
foretages efter, herunder begrundelse for, at
nationalparkbestyrelsen optræder som myndighed.

Nationalparkbestyrelsen skal jf. Lov om miljøvurdering af planer og
programmer § 9 udarbejde en sammenfattende redegørelse for,
1) hvordan miljøhensyn er integreret i planen, og hvordan
miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i
offentlighedsfasen, er taget i betragtning.
2) hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige
alternativer, der også har været behandlet, og
3) hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige
miljøpåvirkninger af planen.
Ad 1) Nationalparkplanen har til formål at beskrive bestyrelsens
målsætninger og handlingsplan for drift og udvikling af Nationalpark
Thy – i henhold til formålet med oprettelsen af Nationalpark Thy.
Formålet fremgår af Bekendtgørelse om Nationalpark Thy § 2:
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at bevare, styrke og udvikle naturen, dens kontinuitet, sammenhæng og frie udvikling,
især for de nationalt og internationalt betydningsfulde klit- og klithedelandskaber og
næringsfattige søer og vådområder,
at bevare og forøge den biologiske mangfoldighed af naturligt hjemmehørende arter i
plantagerne og på de dyrkede arealer,
at bevare og styrke nationalparkens kulturmiljøer og kulturhistoriske spor i
klitlandskabet og klitplantagerne og i tilknytning til havet,
at styrke mulighederne for friluftsliv og særlige naturoplevelser i det store uforstyrrede
landskab,
at styrke forskning, undervisning, naturvejledning og formidling af de natur- og
kulturhistoriske og friluftsmæssige værdier og
at støtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt
for beskyttelsesinteresserne.

Miljøhensyn er derfor i meget stort omfang integreret i planen. På områder, hvor det er uklart,
hvorvidt der vil være tale om en positiv væsentlig indvirkning på et givet tiltag, ønsker
nationalparkfonden at medvirke til at forholdene undersøges nærmere.
Geologien og den geologisk mangfoldighed i Nationalpark Thy er et fundament for områdets
natur og kulturhistorie og er beskrevet i nationalparkplanens statusafsnit. Handlingsplanen
giver dog ikke anledning til ændringer i områdets geologi og geodiversitet.
Det fremgår af Lov om nationalparker § 17, at nationalparkfonden skal udarbejde en
nationalparkplan. Jf. bestemmelserne i Lov om miljøvurdering af planer og programmer § 2,
stk. 2, kan miljøministeren bestemme, at planer og programmer, der i medfør af lovgivningen
tilvejebringes af selskaber m.v. (juridiske personer), skal være omfattet af Lov om
miljøvurdering af planer og programmer.
Det fremgår af bemærkningerne til Lovforslag til Lov om Nationalparker, almindelige
bemærkninger pkt. 7, at en nationalparkplan vil være omfattet af reglerne om miljøvurdering i
Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Miljørapporten er udarbejdet i henhold til
denne lovs § 7.
Det er med hensyn til offentliggørelse af klageadgang vurderet, at man vil give en samlet
vejledning om klageadgang i forbindelse med nationalparkplanens vedtagelse, som vil omfatte
klagevejledning vedr. nationalparkplanen, miljørapporten og den sammenfattende redegørelse
for miljørapporten.
Med hensyn til miljørapportens indhold skal der gøres opmærksom på, at miljørapporten kun
omfatter sandsynlige væsentlige indvirkninger, og at detaljeringsgraden er fastlagt i henhold til
planens overordnede niveau, jf. § 7, stk. 2, i Lov om miljøvurdering af planer og programmer.
En miljøvurdering, der gennemføres efter denne lov, træder i øvrigt ikke i stedet for den
vurdering, der skal foretages efter lov om planlægnings bestemmelser om vurdering af visse
offentlige og private projekters virkning på miljøet (VVM) eller tilsvarende bestemmelser i
medfør af anden lovgivning.
Ad 2) Det rimelige alternativ til den vedtagne plan var et ”nul-alternativ”, hvor nationalparken
udvikler sig indenfor nationalparklovens rammer, men på laveste niveau. Den vedtagne plan er
valgt, da bestyrelsen enstemmigt har valgt et højere niveau for en bæredygtig udvikling af
Nationalpark Thy end det laveste niveau.
Bestyrelsen ønsker således at sikre et højt beskyttelsesniveau for naturen i Nationalpark Thy
gennem samarbejde med relevante myndigheder. Ligeledes ønsker man at skabe større
sammenhæng mellem nationalparkens naturområder, især klit- og klithedearealer, at
omlægge klitplantager til naturnært drevne skove med større andel af naturligt
hjemmehørende arter. Naturindholdet i søerne søges styrket gennem forbedring af
vandkvaliteten og genskabelse af naturlig hydrologi.
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Bestyrelsen ønsker, at udviklingen af friluftsliv og turisme skal ske på et bæredygtigt grundlag
og at bestræbelserne på at tiltrække flere turister ikke må ske på bekostning af naturen.
Ad 3) Udviklingen af Nationalpark Thy skal følges og evalueres, så nationalparkbestyrelsen
løbende kan tage stilling til, om man opnår de ønskede resultater, herunder de væsentlige
miljøpåvirkninger af planen. Som grundlag for revision af nationalparkplanen – som første
gang finder sted senest 2 år efter vedtagelsen af Natura 2000 planen og derefter hver 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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