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Forord
22. august 2003 traf daværende miljøminister Hans Chr. Schmidt beslutning om at igangsætte et undersøgelsesprojekt for en mulig nationalpark i Thy.
Forud var gået nogle hektiske måneder, siden ministeren i efteråret 2002 havde anmodet om de tre
Thy-kommuners samt Viborg Amts tilkendegivelse om deltagelse i et pilotprojekt. Svarene herfra var
rimeligt positive, uanset det forholdsvis ”blanke papir” at forholde sig til. Landboforeningen Nordthy
markerede sig tidligt i den lokale debat over for kommunerne og udtrykte tvivl omkring den af ministeren højt prioriterede lokale opbakning. I februar 2003 vedtog foreningens generalforsamling en
resolution, som mundede ud i et ”nej tak” til en nationalpark i Thy.
Dette fik naturligvis også tilhængerne fra især turismen og grønne organisationer til at melde sig på
banen, og hermed var en særdeles afgørende interesse og lokal bevågenhed omkring en mulig nationalpark skabt.
Udgangen blev, at vi lokalt gav hinanden håndslag på en suveræn og individuel ret til ved undersøgelsesprojektets afslutning at vurdere resultatet – og evt. på det foreliggende grundlag at melde fra.
Et frugtbart diskussionsgrundlag var skabt! Thyboernes interesse var vakt, og til den første offentlige
orientering i januar 2004 mødte 400 mennesker op, mens ca. 200 efterfølgende valgte at engagere sig i
arbejdsgrupperne. I stor udstrækning lykkedes det at fastholde denne interesse.
Således overværede ca. 240 mennesker styregruppens præsentation af hovedlinierne i den afsluttende
rapport her i juni 2005.
Næsten 2 års arbejde er nu slut. Styregruppen afleverer i fuld enighed medfølgende bud på vision og
indhold af en nationalpark i Thy. Også i styregruppen har grænsedragningen været det varmeste emne,
idet igangsættelsesbrevets formulering ”Mod øst afgrænses området mod landbrugslandet” sagtens har
kunnet give anledning til debat! Men det har naturligvis også været en udfordring at pege på ”løsninger, der afgørende styrker naturen” sammenholdt med at ”fremme befolkningens muligheder for at
opleve naturen”. At finde balancen mellem at beskytte og at benytte.
Det er et stærkt bud på en nationalpark i Thy, styregruppen hermed fremsender. Styrken ligger i tre
væsentlige forhold:
– at det trods forskelligt udgangspunkt lykkedes at blive enige.
– at en solid borgerinddragelse har givet lokal opbakning til ideen.
– at forslagene til indhold og vision er af høj kvalitet.
Det er mit håb, at Nationalpark Thy kan se dagens lys i 2008, og at man efter en etableringsfase med
de nødvendige investeringer kan have Danmarks første nationalpark i fuld drift senest i 2013! På det
grundlag kan nationalparken så videreudvikle sig over de følgende årtier.
Hanstholm d. 30. juni 2005

På styregruppens vegne

Borgmester Ejner Frøkjær
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1.

SAMMENFATNING

Styregruppen for Undersøgelsesprojektet Nationalpark Thy har med baggrund i miljøministerens igangsættelsesbrev af 22. august 2003 udarbejdet en vision med plan for afgrænsning og
indhold af en nationalpark i den vestlige del af Thy.
En enig styregruppe står bag rapporten til miljøministeren.
Efter 22 måneders vedholdende arbejde har den lokale befolkning, fagfolk, interesseorganisationer, amt og kommuner nu en forventning om, at Nationalpark Thy bliver udpeget senest i
2008, som den første nationalpark i Danmark.
Det er en vigtig forudsætning, at de vilkår og kriterier1 for afgrænsning og indhold, som styregruppen har besluttet i enighed, bliver respekteret i det videre arbejde i Den Nationale Følgegruppe og i miljøministeriets efterfølgende lovgivningsarbejde.
Styregruppens rapport kan sammenfattes således:

Kapitel 2. Vision og handleplan
Styregruppens vision for en nationalpark i Thy 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 over en årrække at skabe store sammenhængende naturområder bl.a. på grundlag af den udarbejdede landskabsanalyse. Klitplantagerne overgår over en årrække til naturnær skovdrift med større mangfoldighed og naturindhold. De specielle kulturhistoriske værdier beskyttes, bevares og formidles. Muligheder
for friluftsliv og erhverv i området er uforandret og kan udvikle sig, selv om naturbeskyttelsen
kommer i første række i forhold til benyttelsen. Frivillighed i relation til ændret drift i nationalparken for private lodsejere er et gennemgående princip i alle forhold. Formidling, lokalt
engagement og medbestemmelse er ligeledes i højsædet.
Afgrænsningsforslaget bygger på styregruppens i enighed vedtagne vilkår og kriterier. Arealet
for Nationalpark Thy bliver et stort sammenhængende område på 24.370 ha og stækker sig fra
Hanstholm i nord til Agger Tanges sydspids og afgrænses mod øst af landbrugslandet. Styregruppen anser forslaget til afgrænsning for at være det bedst opnåelige resultat i en situation,
hvor der hos lodsejerne i og uden for nationalparkafgrænsningen er usikkerhed om jordbrugets driftsvilkår.
Handlingsplanen indeholder på kort og lang sigt en række forslag og tiltag for at kunne leve
op til de beskrevne mål og visioner. Styregruppen har inddelt handlingsplanen (på kort sigt) i
en etableringsfase på 5 år og en mellemfase de efterfølgende 20 år.
Indholdet i planen kommer med forslag til afgørende styrkelse af naturen og de landskabelige
værdier, forslag til fremhævelse af de kulturhistoriske værdier, forslag til øgede muligheder
for friluftslivet og forslag til styrkelse af formidling og borgerinddragelse. Herudover foreslår
1
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styregruppen nogle rammer, planlægningstiltag og samarbejdsformer for erhvervsudvikling
og erhvervsmuligheder i og omkring nationalparken. På sigt forudser styregruppen, at kystbyerne vil blive en del af nationalparken.
Handleplanen på lang sigt har det overordnede mål, at naturen i Thy kan levere et væsentlig
bidrag til en rigere natur i Danmark. Det nærliggende havmiljø vil også på lang sigt kunne
blive en naturlig del af nationalparken.
I igangsættelsesbrevet var det en del af opdraget, at der skulle iværksættes en samfunds- og
erhvervsøkonomisk analyse.
Analysen indeholder en indledende gennemgang af den erhvervsøkonomiske situation i Thy. I
analysen er der opstillet et basisscenarie og tre alternative scenarier: 1) Biologisk mangfoldighed, 2) Kultur og bosætning og 3) Turismefyrtårnet. Der er for hver af de tre alternative scenarier foretaget en erhvervsøkonomisk og en velfærdsøkonomisk vurdering af effekterne.
Den økonomiske effekt af scenarierne udtrykkes dels i form af det samlede nettooverskud,
som nationalparken vil tilføre Danmark, og dels i form af beskæftigelseseffekten frem til
2025.
Nationen vil få en velfærdsøkonomisk gevinst i scenario 1, mens scenario 2 og 3 medfører en
begrænset omkostning. Forskellen i effekt skyldes bl.a. de forskelle, der er mellem de forudsatte nationalparkinvesteringer i scenarierne.
De erhvervsøkonomiske analyser viser fordelingseffekterne af de tre scenarier i markedspriser. Analysen viser, hvem der økonomisk set taber og vinder ved etableringen af nationalparken.
Det er staten som "taber" ved at investere i nationalparken. Thy står som vinder, både hvad
angår de offentlige og de private parter.
Beskæftigelseseffekten af de tre scenarier opstår hovedsagelig gennem de dynamiske effekter,
som skabes i den regionale økonomi primært som en følge af en større efterspørgsel fra et
øget forbrug i turismesektoren og fra de private husholdninger.
Jobskabelsen i scenario 1 er 66 personer, scenario 2 – 203 personer og scenario 3 – 317 personer.
De foreløbige resultater for værdisætningsanalyse af Nationalpark Thy fremgår af afsnit 2.5.5
Resultaterne af de udførte økonomiske analyser kan indgå i beslutningsgrundlaget om en nationalpark i Thy, men skal dog bruges med varsomhed. Styregruppen finder det tankevækkende, at turismeudviklingen og effekten af værdistigningerne på fast ejendom har så stor
indvirkning på analysens udfald.

Kapitel 3. Status og udviklingsmuligheder
I rapporten redegøres for status og udviklingsmuligheder i undersøgelsesområdet.
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Kapitlet bygger i væsentlig grad på en række af bidrag fra de 4 åbne arbejdsgrupper, landskabsanalysen og de mange projekter og undersøgelser, som er gennemført i undersøgelsesperioden.
I beskrivelsen af de landskabelige værdier fremhæves klitlandskabets særpræg og oplevelsesmuligheder, dets tilstand, udviklingstendenser og forhold, som området er sårbart overfor.
Projektområdet er i udstrakt grad omfattet af landskabsfredninger og NATURA 2000 områder.
På naturområdet beskriver rapporten de nuværende værdier i den uforstyrrede, den lettere
kulturpåvirkede og den kulturpåvirkede natur. Herefter følger en beskrivelse af tabte naturværdier og trusler mod naturen i undersøgelsesområdet. Til sidst gennemgås vigtige nøgleparametre for naturens udvikling samt potentielle naturværdier og vigtige indsatsområder i Nationalpark Thy. F.eks. rydninger af 700 ha i overgangszoner i den vestlige del af plantagerne,
opprioriteret overgang til naturnær skovdrift, genskabelse af naturlig vandstand m.m.
For friluftslivets vedkommende beskrives de nuværende muligheder for friluftsliv og turisme,
herunder en gennemgang af eksisterende publikumsfaciliteter, udstillinger og museer samt
overnatningsmuligheder.
Styrkelse af friluftsliv og turisme vil ske under hensyntagen til områdets bæreevne ved styring
af færdsel og særlig hensyntagen til sårbare naturområder.
Der vil på udvalgte steder blive etableret nye muligheder for gangbesværede / bevægelseshæmmede.
Blandt nye initiativer og tilbud for friluftslivet nævnes "Vildmarksturisme" og "pakketure".
Til sidst beskrives jagt- og fiskerimulighederne i nationalparken. Der vil ikke komme fiskeriog jagtrestriktioner på private arealer på grund af områdets nationalparkstatus, ligesom mulighederne herfor på statens arealer bibeholdes.
Rapporten redegør for undersøgelsesområdets nuværende kulturhistoriske værdier. Følgende
emner er blevet beskrevet og undersøgt: Landskab og fortidsminder, sandflugt og skovrejsning, klithedens udnyttelse, byggeskik, skudefart, kystsikring og Agger Tange, redningsvæsenet og verdenskrigenes kulturspor.
Styrkelsen af de kulturhistoriske værdier sker ved øget beskyttelse og bevaring, øget synliggørelse og tilgængelighed samt øget formidling.
Der peges på, at et Kulturmiljøatlas for Thy, vil kunne føre til en større grad af beskyttelse og
formidling af kulturmiljøer og kulturminder.
Erhvervskapitlet beskriver den eksisterende erhvervsstruktur i Thy. Specielt gennemgås landbrug, skovbrug og turisme.
Herefter gives der et bud på de forventede konsekvenser for de enkelte erhverv ved etableringen af en nationalpark i Thy. Turismen vil blive det vigtigste erhverv i nationalparken, forudsat en række investeringer foretages. Det er også i dette erhverv, de fleste arbejdspladser skabes på grund af nationalparken.
Rapportens afsnit om erhvervslivet giver også et bud på udviklingen inden for håndværk,
handel og produktion.
Rapporten gør status over formidlingen i undersøgelsesområdet og fremlægger konkrete forslag til den fremtidige strategi for formidling med udgangspunkt i natur, kulturhistorie og fri-
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luftsaktiviteter. Emnet har været behandlet af alle arbejdsgrupper og afstedkommet mange
forslag i alle retninger og med forskellige ambitionsniveauer.
Der er udarbejdet et alternativt idékatalog til det videre arbejde. Styregruppens indstilling til
mål og strategi for en plan for formidling i Nationalpark Thy fremgår af afsnit 2.3.4 i handlingsplanen (på kort sigt).
Borgerinddragelse, partnerskaber og formidling er væsentlige faktorer, når den fremtidige
organisation og ledelse af nationalparken skal fastlægges. Styregruppen har angivet nogle
anbefalinger, der som minimum bør gælde for en organisation omkring Nationalpark Thy:
Lokalbefolkningen skal have størst mulig indflydelse, ingen enkeltorganisation eller institution skal have majoritet i ledelsen, der etableres et landsdækkende nationalparkråd med videnskabelig og naturfaglig ekspertise og der bør/skal være en vis grad af statslig indflydelse, da
det overvejende areal i Thy er statsejet.
I afsnit 3.8 gennemgås borgermøderne og resultaterne af drøftelserne i kystbyerne. Kystbyerne er ikke med i nationalparken ved etableringen, men styregruppen er overbevist om, at de
vil blive en integreret del i løbet en kort årrække.

Kapitel 4. Undersøgelsesprojektets gennemførelse
I dette kapitel redegøres for projektets organisation: Styregruppe, koordinationsudvalg, sekretariat og arbejdsgrupper.
Projektets økonomiske rammer og forventede forbrug omtales tillige med de yderligere ressourcer, som er stillet til rådighed af de 3 involverede kommuner og amtet.
Der redegøres for projektets borgerinddragelse med angivelse af strategi , konkrete aktiviteter,
informationsstrategi og ressourcer og økonomi.
Kapitlet indeholder et resumé af den uvildige evaluering af borgerinddragelsen.
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2.

STRATEGI OG HANDLEPLAN

2.1

Vision

Tidshorisont 20-30 år
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.
Dette enestående område er i 2006 udpeget som en af de første nationalparker i Danmark.
Hede- og klitlandskaberne vil i samspil med klitplantagerne over få årtier blive udviklet til et
stort sammenhængende naturområde, hvor der sker afgørende forbedringer for plante- og dyrelivet.
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 et samspil med naturbeskyttelse, bevarelse af kulturmiljøer og et
aktivt friluftsliv.
Nationalpark Thy strækker sig fra Hanstholm i nord til Agger Tanges sydspids og er afgrænset mod øst af landbrugslandet
Dette store sammenhængende landskab i Vestthy er karakteriseret af næringsfattige naturtyper. Grænsen mod øst følger stort set udbredelsen af sandflugten og stopper ved landbrugslandet. Hovedvægten af arealerne er statsejede, og de fleste steder er udgangspunktet beskyttet natur og fredskove. I Nationalparken ligger spredte landbrugsarealer. Nogle lodsejere har
frivilligt og mod fuld kompensation indgået aftaler om ændring af driften.
Mange landbrug langs østgrænsen vil få udarbejdet naturplaner, som indgår som en vigtig del
af landbrugsdriften uden for nationalparken.
Kystbyerne Klitmøller, Vorupør, Stenbjerg og Agger vil over en årrække blive en del af nationalparken og indgå, især på det erhvervsmæssige og kulturmiljøet, som en vigtig del af parken. Udviklingen i disse byer vil blive vendt fra en negativ befolkningsudvikling til yderligere
bosætning og erhvervsudvikling på grund af øgede aktiviteter i forbindelse med nationalparken. Der vil i kystbyerne blive skabt plads til en aktiv udvikling for de mennesker, der bor og
lever i området. Det vil blive muligt, fordi man i Nationalpark Thy ser natur-, kultur-, by- og
egnsudvikling som en helhed.
Der vil ske en tilsvarende udvikling i de lokalsamfund, som grænser op til nationalparken.
Klithederne vil over tid få en større og mere sammenhængende udbredelse. Grundlaget for
denne udvikling er den landskabsanalyse, som er blevet udarbejdet i forbindelse med nationalparkundersøgelsen. Med baggrund i landskabsanalysen vil der i de udpegede overgangszoner mellem plantager og klitheder blive genskabt noget af den dynamik og udvikling, som er
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karakteristisk for klitsystemerne. Gennem rydning af træbevoksninger og genskabelse af den
naturlige vandstand, hvor det er muligt uden at påvirke arealer uden for parken, vil kulturarealer blive retableret til naturarealer.
Bekæmpelsen af tilgroningen og skabelse af større mangfoldighed bliver forbedret ved øget
græsning med løsgående får og øget brug af hårdføre husdyr til pleje. Hyrden med sin fåreflok
vil tiltrække mange turister og skabe forståelse for egnens kulturhistorie og behovet for aktiv
naturpleje for at bevare klitheden.
Bestanden af kronvildt vil vokse som følge af forøget fødegrundlag i naturen. Den vil kunne
udvikle sig betragteligt på trods af større og afbalanceret afskydning på private og statslige
arealer i nationalparken. Hertil kommer, at kronvildtet vil komme til at bidrage mere og mere
til naturplejen, som naturlig græsser. Der vil ikke blive udsat eksotiske og egnsfremmede dyr.
Beskyttelse af de mest sårbare naturarealer vil veje tungere end benyttelsen, men på grund af
nationalparkens størrelse og mange ”slidstærke” naturtyper vil det ikke blive vanskeligt at
finde plads til øget udfoldelse for turister og thyboer. Hanstholm Vildtreservat har som det
eneste område adgangsforbud, medens mindre områder kan være forbeholdt fuglene i yngletiden.
Udviklingen i klitplantagerne vil over en årrække gå i retning af mere lysåbne skove med et
større indhold af løvtræer og åbne naturarealer og dermed mere diversitet og natur. Denne
proces vil forløbe hurtigere end andre steder i landet på grund områdets status som nationalpark. Enkelte større 1. generations beplantninger vil forblive urørte som et historisk minde om
sandflugten og ”kampen mod naturen”.

Thy er rig på kulturhistorie. Formidlingen af kulturhistorien og de historiske spor i landskabet
vil blive prioriteret højt i nationalparken. Særlig interessant er oldtidens spor, sandflugtens
historie og indflydelse på levevilkårene i klitlandskaberne, kystfiskeriet og skudefarten, redningsvæsenets og kystsikringens historie, skovrejsningen fra midten af 1800´tallet samt den
nyere historie i kystbyerne inkl. sporene fra 2. verdenskrig. Specielt sandflugtens påvirkning
af kulturmiljøet går som en rød tråd gennem fortællingen om Thy.
Den kulturhistoriske autenticitet i lokalområdet vil blive bevaret og formidlingen vil grundlæggende bygge på oplysninger fra det kommende Kulturmiljøatlas og foregår fra eksisterende bygninger. Gennem en øget videnindsamling vil der ske en fastholdelse og udvikling af de
kulturhistoriske tilbud til fremtidens besøgende.

Friluftslivet i Nationalpark Thy vil med respekt for naturværdierne og de private lodsejeres
interesser udvikle sig og give mulighed for en vifte af udfordringer og oplevelser for både
lokalbefolkning og turister.
Der vil være alle muligheder for en bæredygtig aktiv ferie og hverdag inden for området:
Vandre- og cykelture ad flere sammenhængende stiforløb, ophold og overnatning på primitive
lejrpladser, øget naturvejledning og flere guidede ture, studier og oplevelse af flora og fauna
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på nært hold, svampejagt, jagt og fiskeri, orienterings- og terrænsport, ture på hesteryg, golf
m.m.
Nationalparken vil understøtte og give plads til nye og spændende tiltag (f.eks. nationalparksafarier) på friluftsområdet og dermed også tilføre turisterhvervet nye muligheder.
Adgangsmulighederne vil blive forbedret til gavn for alle med interesse for friluftsliv. Faciliteter og formidling udbygges og styrkes i takt med det øgede lokale engagement og tilgangen
af turister. Jagt og fiskeri vil blive udøvet i samme omfang som tidligere.

Erhvervsstrukturen i nationalparken vil afspejle de naturgivne forhold.
Turismen bliver det største erhverv i Nationalpark Thy. De uberørte og vidtstrakte strande,
klitlandskaberne, plantagerne og kystbyerne udvikler sig til et yndet feriemål for både danske
og udenlandske turister. En betydeligt indsats fra politikere og de lokale turistorganisationer
vil udnytte potentialet for vækst til gavn for sommerhusudlejning, spise- og overnatningssteder, detailhandel m.v.
Selv om turistindtægterne stiger til det dobbelte over en årrække, sker udviklingen med baggrund i kvalitetsturisme med fokus på natur, kultur og friluftsliv. I kystbyerne sikres de lokale
beboere mulighed for medindflydelse på den fremtidige udvikling.
Skov- og landbrug vil få betydning i nationalparken. Skovbruget omlægges til naturnær skovdrift i bestræbelserne på at udnytte parkens ressourcer bæredygtigt. En stor del af produktionen afsættes lokalt. De landbrugsarealer, som nu og fremover dyrkes i nationalparken, vil
fortsat være ejet dels af private og dels af staten. Eventuelle ændringer i driften i retning af
ekstensivering for de private lodsejere vil være baseret på frivillige aftaler og mod fuld kompensation for eventuelle tab og ulemper.
Det øgede behov for naturpleje med græssende dyr vil på sigt øge den animalske produktion i
parken.
Nationalparkens øvrige erhverv vil hovedsagelig være knyttet til kystfiskeri, småindustri,
håndværk, transport og detailhandel med bl.a. salg af lokale produkter til turister.

I Nationalpark Thy betragtes formidling som et af de vigtigste elementer. Forståelse for naturens sammenhænge, vores særlige kulturhistorie og frilufts- og erhvervslivets muligheder
formidles derfor bredt til thyboer og turister. Dette vil ske gennem et centralt besøgs- og informationscenter beliggende midt i nationalparken og et antal mindre formidlingscentre. Besøgscenteret etableres i en ny bygning, og er bemandet hele året. Formidlingen af nationalparkens natur- og kulturhistoriske temaer, herunder naturvejledningen, vil udgå fra eksisterende bygninger: De sorte huse i Agger, Lodbjerg Fyr, Hanstholm Fyr m.fl.
Nationalpark Thy har et stærkt lokalt engagement, fordi den vil blive styret af en administration med afgørende lokal medbestemmelse. Lokale frivillige og ”Nationalparkforeningen for
Thy” har således stor indflydelse på udviklingen og den daglige drift. Nationalpark Thy har
dermed en levende og lokalt forankret organisation, hvor man løbende justerer balancen mellem naturbeskyttelse og kulturpåvirkning. Den lokalt forankrede organisation samarbejder
med et netværk af nationale og internationale parter.
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2.2

Geografisk afgrænsning

I miljøministerens igangsættelsesbrev af 22. august 2003 til de 3 Thy kommuner og Viborg
Amt er undersøgelsesområdets udstrækning klart defineret:
”I undersøgelsesprojektet tages udgangspunkt i et sammenhængende areal i Vestthy fra
Hanstholm til sydspidsen af Agger Tange. Arealet er karakteriseret af klitter, klitheder, plantager og søer. Mod øst afgrænses området mod landbrugslandet. Bysamfundene Klitmøller,
Nr. Vorupør, Stenbjerg og Agger er ikke omfattet”.
Fra begyndelsen af projektet blev der udarbejdet 2 foreløbige kort over undersøgelsesområdet:
•

Afgrænsningsforslag 1 blev til i et samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen og kommunerne i Thy. I dette forslag er alle statens arealer, landskabsfredningerne, NATURA
2000 områderne og hovedparten af NBL §3 arealerne medtaget. Kystbyerne og den beskyttede del af Krik Vig er holdt uden for. Arealet er på 23.180 ha.

•

Afgrænsningsforslag 2 blev udarbejdet af forvaltningen i Viborg Amt. Her er alle statens
arealer medtaget, men ikke alle landskabsfredninger, NATURA 2000 og NBL §3 arealer
er medtaget. Specielt er arealer mod øst og omkring de store søer udtaget. Til gengæld er
kystbyerne og den beskyttede del af Krik Vig medtaget i forslaget. Arealet er på 24.720 ha

Alle arbejdsgrupper blev bedt om at komme med forslag til afgrænsning af en
eventuel nationalpark i Thy. Afgrænsningsforslag 2 har i den forbindelse været anvendt som
grundkort for dette arbejde.
Arbejdsgruppernes endelige indstilling til styregruppen er i det store hele indeholdt i det
kompromis, som er udarbejdet af Naturgruppen og Erhvervsgruppen i fællesskab.
Kompromiset, som begge arbejdsgrupper står bag, er således i princippet også godkendt af
arbejdsgrupperne Kultur og Fritid.
Beslutningsgrundlaget i kompromiset – afgrænsningsforslag 3 – bygger på en gennemgang af
markbloknumre langs afgrænsningsforslag 2´s østgrænse (0-linien) med det formål at afklare
ejerforhold og benyttelse af de arealer, der måtte ligge inden for en evt. nationalpark i Thy.
Arealer, som har været benyttet til reformafgrøder, er udtaget. Vigtige naturarealer, specielt
vådområder, som er beliggende uden for 0-linien, er tillagt.
Afgrænsningsforslaget, som er fremkommet ved kompromiset, er meget komplekst og lever
ikke alle steder op til igangsættelsesbrevets kriterier om store sammenhængende områder og
en afgrænsning mod øst til landbrugslandet.
Ud over kompromiset har arbejdsgrupperne Natur og Kultur anført nogle alternative afgrænsningsmuligheder i deres afrapportering.
Naturgruppen har alternativt fremført en ”stigemodel”, hvor klitheder og klitplantager via
ådale/lavbundede arealer i landbrugslandet forbindes med de kystnære egne langs Limfjorden.
Arbejdsgruppen Kulturhistorien ser helst afgrænsningsforslag 1 gennemført og peger samtidig
på 4 konkrete arealer, som ønskes medtages i forhold til afgrænsningsforslag 2. I kompromiset er voldstedet Nørtorp blevet tillagt.
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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.

I styregruppens endelige forslag til afgrænsning, som tager udgangspunkt i afgrænsningsforslag 3, er nedenstående kriterier benyttet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Udpegningsgrundlaget er klitter, klitheder, plantager og søer i Vestthy.
Stort sammenhængende areal fra Hanstholm i nord til sydspidsen af Agger Tange.
Mod øst afgrænses området mod landbrugslandet.
Alle statens arealer medtages.
Som hovedregel medtages alle landskabsfredninger. Ved fastlæggelse af grænsen
mod øst medtages landskabsfredninger kun, hvis de indeholder udpegningsgrundlagets naturtyper.
Som hovedregel medtages alle NATURA 2000 arealer. Ved fastlæggelse af grænsen
mod øst medtages NATURA 2000 arealer kun, hvis de indeholder udpegningsgrundlagets naturtyper.
Som hovedregel medtages alle §3 (naturbeskyttelsesloven) arealer.
Kystbyerne Klitmøller, Nr. Vorupør, Stenbjerg og Agger medtages ikke og afgrænses af de gældende kommuneplaner.
Vestlige del af Krik Vig medtages.
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Med baggrund i disse kriterierne er afgrænsningsforslag 3 justeret således:
•
•
•

Alle statens arealer er medtaget.
Landbrugsarealer, som er beliggende inde i undersøgelsesområdet uden forbindelse
til den østlige afgrænsning, medtages.
Kystbatteriet – Hanstholm I – og omgivende arealer syd for Kystvejen medtages.
Arealet er ikke optaget i kommuneplanen, men kan fortsat anvendes til havneformål.
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2.3

Handlingsplan (kort sigt)
"Lys over Landet, Det er det, vi vil."2

Handlingsplanen (kort sigt) indeholder en række forslag og tiltag for at kunne leve op til de
beskrevne mål og visioner.
Styregruppen har besluttet, at handlingsplanen dels skal beskrive, hvad der er nødvendig at
igangsætte i nationalparkens etableringsfase over 5 år og dels i mellemfasen de efterfølgende
20 år.
2.3.1
Forslag til afgørende styrkelse naturen og de landskabelige værdier
Formålet med at etablere nationalparker i Danmark er at styrke naturen og dens muligheder
for udvikling.
Det er centralt for styregruppen, at den eksisterende natur af høj kvalitet skal sikres, og at der
skal sikres større, sammenhængende naturområder og forbindelser mellem dem. Der skal sikres muligheder for, at naturen frit kan udvikle sig og sikres kontinuitet i naturens udvikling og
naturforvaltningen.
Vestthy rummer store nationale og internationale naturværdier, som er under stadigt pres. Det
er derfor vigtigt for styregruppen, at naturen styrkes afgørende, både hvad den levende natur,
geologien og landskabet angår. På kort sigt er målet, at tilbagegangen i biologisk mangfoldighed i området skal ophøre og på mellemlang og lang sigt forvandles til fremgang.
Styregruppen er opmærksom på, at en stor del af nationalparkområdet (53%) er internationale
naturbeskyttelsesområder, hvor der stilles særlige krav til naturbeskyttelsen. Indsatsen i disse
områder vil i de kommende år blive intensiveret og styregruppen ser en mulig synergieffekt
mellem denne indsat og planerne om afgørende styrkelse af naturen i nationalparken. Handlingsplanen afspejler disse muligheder, samtidig med at den tager hensyn til den eksisterende
natur, de naturlige processer, de juridiske og planlægningsmæssige bindinger, tidsperspektivet
og frivillighed på de private arealer.
I etableringsfasen finder styregruppen det vigtigt at intensivere beskyttelse og pleje af eksisterende natur med høj naturkvalitet. Der skal være noget "at bygge videre på". Generelt gælder
det, at alle tiltag, der afgørende styrker klitnaturen, har en lang udviklingstid. En klithede,
som i dag ryddes for uønsket opvækst, vil være 10-20 år om at genvinde naturtypens karakteristiske artssammensætning.
Høj landskabs- og naturkvalitet i nationalparkområdet er i dag repræsenteret ved:
• Naturgrundlaget i form af markante og synlige geologiske forekomster fra forskellige
tidsperioder. Saltbevægelser i undergrunden, profiler i kridt- og kalkbjergarter, moræneaf-

2

J.P. Jacobsen, 1884
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•
•
•
•

lejringer fra Istiden, hævet havbund og gamle kystskrænter fra Stenalderen og klitdannelser fra nyere tid.
Forekomst af store arealer, som nationalt og internationalt er fornemme repræsentanter for
den nordatlantiske klitnatur.
Forekomst af fri udfoldelse af de naturlige processer - fri dynamik.
Forekomst af oprindelige naturområder med lang kontinuitet, stor autenticitet og sammenhæng.
Forekomst af sjældne arter (nationale og internationale).

Sikring af den eksisterende natur indebærer en fortsat målrettet beskyttelse og pleje af naturarealerne eller en reduktion i negative påvirkninger fra de omgivende arealer.
I etableringsfasen finder styregruppen, at nedenstående aktiviteter på naturområdet bør prioriteres og iværksættes først:
• Sikring af akut truede naturtyper og dyre- og plantearter. I henhold til Lov om Miljømål
vil der ske en særlig indsatsplanlægning for Natura 2000 områderne og de første aktiviteter i henhold til planlægningen vil skulle sættes i gang i etableringsfasen. Disse aktiviteter
vil blive koordineret med aktiviteterne inden for den øvrige del af Nationalparken.
• Reduktion af kvælstofdeposition på de næringsfattige naturarealer ved ekstensivering af
omdriftsarealer i nationalparken. På private arealer kan der indgås frivillige aftaler.
• Der skabes større sammenhæng mellem naturområderne ved etablering af "overgangszoner". Ca. 700 ha. i den vestlige del af klitplantagerne. Arbejdet fortsætter ind i mellemfasen.
• Bekæmpelsen af tilgroningen på klithederne intensiveres.
• Omlægning af skovdriften til naturnær skovdrift med mere lysåbne skovtyper.
• I forbindelse med den øgede tilgang af besøgende skal forstyrrende færdsel i de sårbare
områder undgås ved regulering af færdslen.
• Etablering af overvågningsprogram (før og efter effekt). Overvågningen vil blive koordineret med den særlige overvågning af Natura 2000 områderne
Mange af etableringsfasens aktiviteter forsætter og udbygges i mellemfasen:
• Der gennemføres grundige undersøgelser af naturværdierne og disses forvaltning gennem
forskning og naturovervågning.
• Genskabelse af de naturlige vandstandsforhold og stop for okkeudfældning, hvor det kan
lade sig gøre. F.eks. den vestlige del af Vilsbøl Plantage og i dele af Tvorup og Stenbjerg
plantager
• Genskabelse af den naturlige dynamik i klitsystemerne.
• Udvidet drift og pleje af naturarealer med lokale husdyr og den naturlige vildtbestand. I
takt med, at kronvildtbestanden stiger, udfases brugen af husdyr til naturpleje på de mest
sårbare arealer.
• Forøgelse af løvtræandelen i klitplantagerne med danske træarter.
• Genskabelse af mindre naturområder i klitplantagerne, gerne sammenhængende.
• Udfasning af pyntegrøntproduktionen, når de eksisterende bevoksningers omdriftsalder
opnås.
Forslagene er gengivet i kapitel 3: Status og udviklingsmuligheder.
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2.3.2
Forslag til styrkelse af de kulturhistoriske værdier
Selvom Vestthy har store, tilsyneladende uberørte naturområder, er det et kulturlandskab med
en rigdom af kulturhistoriske værdier. Det gælder såvel kulturmiljøer som enkeltstående kulturminder, der vidner om landets udvikling og befolkningens historie frem til i dag.
Kulturværdierne koncentrerer sig om emnerne landskab og fortidsminder, sandflugt og skovrejsning, klithedens benyttelse, skudefart til Norge, kystsikring og Agger Tange, redningsvæsenet, verdenskrigenes kulturspor og endelig byggeskik i Thy.
Nationalparkens kulturmiljøer og kulturminder er af lokal, regional, national og international
betydning.
En styrkelse af de kulturhistoriske værdier gennem øget bevaring, synliggørelse og formidling
vil være særdeles væsentlige elementer i en kommende nationalpark. Målet er at skabe rammer, som yderligere sikrer de kulturhistoriske værdier.
Såfremt Undersøgelsesprojekt Nationalpark Thy ophøjes til en egentlig nationalpark i Thy,
forventer styregruppen at mange af de foreslåede projekter på det kulturhistoriske område
realiseres i løbet af etableringsfasens 5 år:
• Synlige kulturhistoriske spor og levn sikres, fremhæves og gøres tilgængelige.
• Sikring af allerede eksisterende bygninger i undersøgelsesområdet, som kan bruges i formidlingsøjemed eller som ud fra kulturhistoriske værdier bør beskyttes, f.eks. Lodbjerg
Fyr.
• Udarbejdelse af Kulturmiljøatlas for Thy i samarbejde med den nye storkommune.
• Tilgængeligheden til udvalgte besøgsmål forbedres, og gennem fysiske projekter forbedres formidlingsstederne – f.eks. ved rydninger af trævækst omkring større grupper af
gravhøje.
• Beskrivelse af kulturhistorien langs Redningsvejen og Kystvejen.
• Specifikke egnskarakteristika – egnsretter – folkemusik – klædedragt markedsføres. Historie, indsamling af materiale m.m.
Også i forbindelse med kulturhistorien vil mange af etableringsfasens aktiviteter forsætte og
udbygges i mellemfasen:
• Samtidig med at selve etableringen foregår, er det vigtigt at have langsigtede strategier for
parken. Det er derfor vigtigt fra start at udvælge udviklings- og forskningsprojekter, som
netop er baseret på det lange tidsforløb. Gruppen kunne tænke sig at foreslå, at der på udvalgte lokaliteter igangsættes forsøg med naturpleje med udgangspunkt i kulturhistoriske
traditioner, f.eks afgræsning med får.
• At klitheden kunne opdyrkes – igen i lille målestok – på udvalgte lokaliteter, og gode egnsprodukter kunne samles, dyrkes, forarbejdes og forhandles.
• Ligeledes at der i forbindelse med værkstedsaktiviteter foregår en langsigtet forskning og
evaluering. At samspillet mellem natur og kultur bliver mantraet omkring Nationalpark
Thy.

14

Strategi og handleplan
2.3.3
Forslag til styrkelse af friluftslivet
Det er styregruppens holdning, at nationalparken er åben for alle friluftsinteresser, men alle
kan ikke dyrke alt alle steder på en gang. Der er både natur, kulturmiljø, lodsejere og andre
friluftsbrugere at tage hensyn til. Det er derfor nødvendigt at planlægge friluftslivets udfoldelse ved en afvejning af benyttelse contra beskyttelse.
Nationalparkområdets størrelse og mange afvekslende naturtyper giver en god baggrund for et
afvekslende friluftsliv. Disse enestående muligheder for oplevelser, friluftsliv og formidling
af natur- og kulturværdier fastholdes og udbygges både for lokalbefolkning og turister.
Mulighederne for friluftsliv i Thy er gode. Det er derfor væsentligt, at disse muligheder ikke
begrænses ved etableringen af en nationalpark. Der er tværtimod grundlag for at forbedre dem
yderligere – for alle brugergrupper.
Styregruppen ser gerne, at der kommer flere besøgende til området, men det er vigtigt, at bestræbelserne på at tiltrække flere turister ikke sker på bekostning af naturen eller på bekostning af lokalbefolkningens muligheder for friluftsliv.
Naturen inden for det område, der er omfattet af undersøgelsesprojektet er enestående, men
den er også sårbar. Forbedringer af de besøgenes muligheder skal først og fremmest ske ved
at udbygge eller forbedre eksisterende stier og stiføringer. Meget sårbare og normalt utilgængelige områder kan gøres tilgængelige ved at lægge stier i deres udkant og ved at bygge observations tårne eller skjul. De tekniske løsninger, der er brugt i Vejlerne, er eksempler til
efterfølgelse.
Selvom adgangsmulighederne er gode og mange, er der grupper, som vanskeligt kan udnytte
dem. Der skal gøres en indsats for at forbedre mulighederne for gangbesværede og handicappede – ikke overalt, men på udvalgte steder jævnt fordelt over nationalparkområdet.
Styregruppen finder, at det er vigtigt, at friluftslivet tilgodeses i etableringsfasen:
• De nuværende friluftsmuligheder bevares og forbedres under hensyn til natur- og ejerinteresser.
• Eksisterende stier og stiføringer forbedres, sammenkædes og udbygges. På private arealer
kun på grundlag af frivillige aftaler.
• Jævnt fordelt i området etableres forbedrede adgangsforhold for gangbesværede og andre
handicappede.
• Sårbare områder beskyttes. Adgang langs ydergrænser og til observationsskjul.
• Etablering af nye aktivitetsmuligheder – vandring, cykling, ridning, sejlads, fiskeri, jagt,
hundeskove m.v., herunder ”pakketure” med guide
• Opgradering af friluftsfaciliteter – p-pladser, info-tavler, toiletter, lejrpladser, bålpladser
m.v.
Mellemfasen er for så vidt en fortsættelse af de tiltag og aktiviteter, som allerede er igangsat i
etableringsfasen. Herudover er der nogle emner, som kræver større overvejelser og en langsigtet planlægning:
• Det er en vigtig opgave at sikre tilgængeligheden uden derved at øge den motoriserede
trafik i kerneområderne.
• Styregruppen finder det vigtigt, at der gennemføres en overordnet trafikplanlægning i nationalparken. Herunder bedre adgang til strandene.
• Etablering af større samlede områder med mange friluftsfaciliteter.
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Samarbejde med større kommercielle udbydere af friluftstilbud, som indbefatter nationalparkens arealer.
Udnyttelsen af kystbyernes og kystområdernes store friluftskvaliteter udbygges. Dette
gælder især udnyttelsen af friluftsmulighederne ved og på havet - surfing, fiskeri, iagttagelse af havfugle m.m.

2.3.4
Forslag til styrkelse af formidling og borgerinddragelse
Styregruppen lægger vægt på, at formidling og oplysning i nationalparken skal være tværfaglig, omfattende og af høj kvalitet.
Hovedformålet med formidlingen i nationalparken skal være at give thyboerne og besøgende
oplevelser i naturen samt at skabe forståelse for at beskytte natur- og kulturværdier for efterfølgende generationer. Formidlingen skal også sikre borgerinddragelse i forvaltningen samt
øge sundhed, livskvalitet og en mere bæredygtig livsstil gennem gode natur-, kultur- og friluftsoplevelser.
Formidlingen er nationalparkens ansigt udadtil og derfor skal professionalisme og seriøsitet,
både hvad budskaber og fysiske rammer angår, sættes i højsæde3.
Formidlingen retter sig mod 2 hovedmålgrupper:
• Offentligheden. Det brede publikum, som består af den fastboende befolkning og af danske og udenlandske turister på besøg i nationalparken. Dette er den publikumsrettede
formidling.
• Undervisningsinstitutioner. Omfattende alle skoleformer - fra børnehave til universitet som modtager undervisning om nationalparken. Dette er formidlingen til undervisningsinstitutioner.
Styregruppen finder, at børn er en særlig vigtig målgruppe. En god skoletjeneste er en naturlig
del af tilbudene til områdets børn og unge og besøgende udefra f.eks. lejrskoler. Samtidig
lægger styregruppen vægt på et engagerende samarbejde og foreslår derfor, at en del af skoletjenesten kan give de lokale skoler og elever ansvar for konkrete aspekter af nationalparken
og at de prioriterer undervisning i nationalparken højt.
Styregruppen anbefaler at den publikumsrettede formidling udgår fra et hovedformidlingscenter - Nationalparkcenter Thy. I dette center vil publikum få et overblik over nationalparkens
natur, kultur og aktivitetsmuligheder, dels gennem personlig, turistfaglig betjening og dels
ved hjælp af gennemført interaktive og deltagerorienterede udstillinger. Nationalparkcenter
Thy skal på én og samme tid være en natur- og forvaltningsfaglige institution, der skaber forståelse for og vilje til værn af de værdier, nationalparken rummer – og en erhvervsvirksomhed
med forretningsmæssige mål.
Nationalparkcenterets oplevelsesmæssige værdi skal være meget høj, og udstillinger, Multirum og Naturværksted skal gøre nationalparkcenteret til en attraktion i sig selv – alligevel vil
det være nationalparkcenterets fornemste opgave at motivere publikum til at opsøge naturoplevelser uden for nationalparkcenteret, og at vise vej til 10-11 satellitter (temacentre), hvoraf
3

Formidling i Nationalpark Thy - Forslag til koncept og infrastruktur. Udarbejdet af Jens Justesen,
Skandinavisk Natur.
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to bør være bemandede "undercentre" og indgange fra nord og syd. Fyret i Hanstholm og
Flyverhallen i Agger. Alle øvrige satellitter vil være ubemandede.

Lodbjerg Fyr

Hanstholm Fyr

Omkring samtlige satellitter og fra nationalparkcenteret skal der udgå Nationalparkstier; korte, børnevenlige, oplevelsesorienterede stier gennem stedtypisk natur, med on-siteinformation og leg og tilrettelagt for kørestolsbrugere.
En betydelig del af formidlingen bør ske gennem natur- og kulturvejledning og aktiviteter,
ikke kun med udgangspunkt i de tre bemandede centre, men fra samtlige formidlingssteder i
nationalparken.
I satellitterne skal publikum have ”smal” formidling lige der, hvor det, der formidles, er og
hører hjemme.
Den publikumsrettede formidling er højt prioriteret af styregruppen, medens formidlingen til
undervisningsinstitutioner med tilhørende bygninger til videncenter, forsknings-, kursus-, og
feltstation, naturskole og administration prioriteres lavere i etableringsfasen. Dette gælder dog
ikke skoletjenesten, som også er højt prioriteret i starten.
Styregruppen peger på, at det er vigtigt hurtigst muligt at drage fordel af det lokale engagement, som thyboerne allerede har vist i undersøgelsesperioden.
Styregruppens handlingsplan for formidling og borgerinddragelse er en altafgørende betingelse for en vellykket etableringsfase af Nationalpark Thy:
• Et centralt beliggende og bemandet informationscenter - Nationalparkcenter Thy - er indgang til formidlingen for hele området. Byggeriet af centeret sker etapevis, men i en udførsel, som er en attraktion i sig selv.
• Centeret placeres i klitnaturen nær Kystvejen og Vorupør.
• Natur og kulturhistoriske temaer formidles lokalt, i eksisterende kulturhistorisk værdifulde bygninger og på udvalgte steder. De gode fortællinger samles og formidles på "stedet".
• Ansættelse af ledelse og øvrigt personale sker så tidligt som muligt.
• Eksisterende formidlingscentre/museer inddrages.
• Udarbejdelse af logo, designprogram og markering af "indfaldsporte"
• Den røde tråd i formidlingen er Redningsvejen /”Nortrail” og Kystvejen. Afvigelser herfra ved hjælp af audioguidning.
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Under hensyntagen til beskyttede naturmiljøer etableres en udbygget infrastruktur – stier –
cykelstier m.m., og gode publikumsfaciliteter etableres.
Formidling af fugle og pattedyr sker ved etablering af observationsskjul og -tårne
Der etableres skoletjeneste og et korps af natur- og kulturformidlere.
"Nationalparkforeningen Thy" dannes.
Borgerinddragelsen sikres gennem repræsentation i forvaltningen og årlige offentlige møde.
Samarbejde og erfaringsudveksling med danske og udenlandske nationalparker etableres.
Der oprettes en hjemmeside for nationalparken.

Styregruppen er opmærksom på, at etableringen af en nationalpark kræver store investeringer.
Det er derfor styregruppens holdning at tilpasse hastigheden i udbygningen til behov og økonomi. Tiltag og aktiviteter i mellemfasen afhænger derfor af startkapitalen og den efterfølgende investeringslyst fra det offentlige, sponsorater og private investorer.
Styregruppen forestiller sig en mellemfase med nedenstående indhold:
• Nationalparkcenter Thy udbygges fuldt ud.
• Nybygninger, renoveringer og udstillinger udbygges fuldt ud på alle "satellitter"
• Opførelse af et "Skudefartsmuseum" i Klitmøller.
• Videncenteret med bygninger til videncenter, forsknings-, kursus-, og feltstation, naturskole og administration udbygges efter behov over en årrække.
• Der etableres fonde til markedsføring og udstillingsfornyelser.
• Mellemfase afsluttes med en akkumuleret udgift fra etableringsfasens start på 75.000.000
kr.
2.3.5
Erhvervsudvikling og erhvervsmuligheder
Der udarbejdes en overordnet fælles dispositionsplan for hele nationalparken.
Underordnet denne samlende plan foreslår styregruppen, at der udarbejdes en nationalparkplan, som i relation til det private landbrug og de private skove fastlægger en prioritering af
initiativer, der involverer erhvervenes arealanvendelse. Det understreges, at evt. ændringer på
private arealer kun kan bygge på frivillighedsprincippet og mod fuld kompensation for ulemper og tab.
Driftsplanen for statens arealer tilpasses ligeledes nationalparkplanen og den overordnede
dispositionsplan.
Styregruppen anser det for helt nødvendigt, at der afsættes passende midler til betalingsstøtte
og kompensationer med henblik på at skabe incitamenter til at styrke naturen, kulturen og
friluftslivet inden for nationalparken..
Styregruppen anbefaler, at der gives bredere dispensationsrammer inden for jordbrugserhvervene i forhold til landbrugs- og fredskovspligt, hvis der herved kan opnås en højere naturkvalitet, bedre kulturmiljøbeskyttelse og øgede friluftsoplevelser.
Endvidere anbefales det, at der etableres en rådgivning, som kan give aktiv bistand til erhvervene, hvad angår identifikation af nye indtægtskilder i relation til nationalparken. Rådgivnin-
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gen skal samtidigt være behjælpelig med udarbejdelse af ansøgninger om betalingsstøtte og
kompensationer til fremme af nationalparkens formål.
Styregruppen anbefaler, at der etableres et samarbejde mellem aktørerne inden for turisterhvervet og repræsentanter for nationalparken og lokalbefolkningen. Dette samarbejde skal
skabe rammerne for erhvervets udvikling og herunder bl.a. sikre, at turisterhvervet udarbejder
en strategi- og handleplan for dets udvikling i og omkring en nationalpark.
En god start og udvikling er afhængig af store investeringer i både infrastruktur, serviceapparat, overnatningstilbud i kystbyerne og det tilgrænsende opland.
Det er vigtigt, at der stilles krav om en bæredygtig udvikling af turismen i nationalparken.
Udviklingen i turisthvervet skal tage hensyn til lokalbefolkningen, naturen og samfundet. Styregruppen anbefaler derfor, at strategi- og handleplanen opfylder de krav, som stilles i EUROPARC´s charter for bæredygtig udvikling af turismen i nationalparker. Udviklingen skal
ske i samarbejde med turisterhvervet og dets organisationer og kan bygge videre på eksisterende mærkningsordninger med hensyn til bl.a. bæredygtig drift
Styregruppen lægger stor vægt på, at handel håndværk og produktion i kystbyerne og de tilgrænsende landsbyer gennem fysisk planlægning og udnyttelse af eksisterende støttemuligheder sikres de nødvendige udvidelsesmuligheder.
På sigt vil kystbyerne Klitmøller, Vorupør, Stenbjerg og Agger blive en del af nationalparken.
Udviklingen inden for turisme, detailhandel og håndværk vil efterhånden bringe kystbyerne
og nationalparken i et sådant afhængighedsforhold til hinanden, at en afgrænsning ikke har
nogen mening. Denne sammensmeltning vil ikke hæmme udviklingen i disse byer.
Styregruppen finder, at nedenstående udvikling er nødvendige i etableringsfasen:
• Der udarbejdes en overordnet fælles dispositionsplan for både private og offentlige arealer.
• Driftsplanen for statens skove tilpasses handlingsplanen for nationalpark Thy
• Der etableres nye samarbejdsformer omkring turisterhvervet til sikring af de nødvendige
investeringer i infrastruktur, serviceapparat og overnatningstilbud i og uden for nationalparken.
Etableringsfasens tiltag og aktiviteter forsætter og udbygges i mellemfasen:
• Landbruget vil få mulighed for at indgå frivillige aftaler og på baggrund af speciel rådgivning få udbetalt betalingsstøtte og kompensationer.
• Statens skove overgår til naturnær skovdrift i et højere tempo.
• Øget landboturisme, jagt- og fiskeudleje, speciel egnsproduktion og handel på landet.
• Øget udvikling af naturturismen – med krav om autenticitet, kvalitet og bæredygtighed
• Fordobling af turistomsætningen over 15 år under forudsætning af de nødvendige investeringer.
• Produktudvikling og markedsføring intensiveres.
• Udvikling af nye lokale uddannelser tilpasset nationalparken.
• Øgede investeringer i turisterhvervet i og uden for nationalparken.
• Kystbyerne bliver en del af nationalparken
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2.4

Handlingsplan (lang sigt)

Styregruppen 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.
Styregruppen anser det for påkrævet, at resultaterne af indsatsen følges tæt (forskning og naturovervågning), og at indsatsen gennem en rullende planlægning løbende tilpasses.
Handleplanerne 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.
Projekter, som det ikke lykkedes at gennemføre på kort sigt, vil muligvis kunne gennemføres
på lang sigt. Dette afhænger af de økonomiske ressourcer, der bliver til rådighed for nationalparken, samt lodsejernes villighed til at indgå i nye konkrete projekter.
Styregruppen kan tilslutte sig de målsætninger/pejlemærker, som er beskrevet i visionen og
rapportens afsnit om status og udviklingsmuligheder for de 4 nøglenaturtyper, som findes i
nationalparken: Klitterne, klithederne, klitplantagerne og søerne i Vestthy.
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, som er beskrevet i rapportens afsnit om de
nuværende naturværdier (3.2.1), at de skal vise mere stabilitet og gerne fremgang på deres
levesteder. Dette gælder i særdeleshed for nationalparkens ansvarsarter.
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 handlingsplanens 25 år. 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, windsurfing, formidling m.m. Problematikken om benyttelse contra beskyttelse vil også her få betydning for udnyttelsen det nærliggende havmiljø.
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2.5

Samfundsøkonomiske analyser
"Men stundom blir vi alle snydt
og alting sammenblandet.
Af noget opstår noget nyt
som ligner noget andet" 4

I igangsættelsesbrevet for Undersøgelsesprojektet Nationalpark Thy var det en del af opdraget, at der skulle udføres en samfunds- og erhvervsøkonomisk analyse af konsekvenserne af
etablering af en nationalpark i Thy.
Analysen er udført af NIRAS Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S i tæt samarbejde
med arbejdsgruppen Erhvervslivet, styregruppen og sekretariatet.
Analyserne er udført efter Miljøstyrelsens vejledning om samfundsøkonomiske analyser af de
statslige nationalparkprojekter. Metoderne til vurdering af de landbrugsmæssige konsekvenser
herunder de afledte effekter for samfundsøkonomien er endvidere drøftet med og aftalt på
møder med Dansk Landbrug. Dansk Landbrug har i brev af 23. maj 2005 fremført en række
punkter, hvor organisationen ikke er enige i de anvendte retningslinier.
Alle investeringer og driftsudgifter, der foretages vedrørende nationalparken, medtages i beregningerne, ligesom det er forsøgt vurderet, hvor stor effekten af nationalparken er på turisme, ejendomspriser og bosætning i hele Thy-området. Derimod er offentlige og private investeringer, der ikke direkte kan tilskrives aktiviteter i nationalparken ikke inkluderet i analysen,
ligesom nye private indkomstgenererede aktiviteter ikke medtages.
I nedenstående kapitler 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 og 2.5.4 er analysens konklusioner gengivet uredigeret.
I kapitel 2.5.5 er medtaget de foreløbige resultater fra Skov- og Landskabs5 værdisætningsanalyse af Nationalpark Thy. Det understeges, at det er en lokal analyse, som vil afvige fra
den nationale undersøgelse, hvor man spørger hele befolkningen. De endelige resultater vil
senere fremgå af en revideret erhvervs- og velfærdsøkonomiske analyse.
Det sidste kapitel 2.5.6 omhandler styregruppen bemærkninger til den samfunds- og erhvervsøkonomiske analyse.
2.5.1
Den erhvervsøkonomiske situation
Thy-området er i dag karakteriseret ved en erhvervsmæssig situation, hvor området
har et godt og velfungerende erhvervsliv. Landbruget er i god gænge, og der rådes over en
forholdsvis markant fremstillingssektor. Ligeledes er den private og offentlige servicesektor
på et acceptabelt niveau, Regionens adgang til ny viden er begrænset af, at der ikke findes
mange videntunge arbejdspladser og ingen højere uddannelsesinstitutioner.
4
5

Fra digtet "Noget om mutationer" af Halfdan Rasmussen.
Center for Skov, Landskab og Planlægning - KVL.
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Beskæftigelsen i Thy er god, sammenlignet med andre områder af landet.
Som en undtagelse står turismen som sektor forholdsvis svagt, beskæftigelsesmæssigt
og økonomisk.
En række aktuelle tendenser peger på, at en omstilling af regionens økonomiske
fundament er i gang, og der tegner sig samlet set sig et billede af et område, der står
overfor en række betydelige udviklingsmæssige udfordringer.
En del af Thys virksomheder vil, som andre danske virksomheder, være under
stigende pres på grund af globaliseringen. Det indebærer, at den nuværende erhvervsstruktur
sandsynligvis kommer under pres.
Den lave ledighed dækker over den kendsgerning, at der har været en jævn fraflytning
af den erhvervsaktive befolkningsgruppe, som skal forsørge Thy i årene fremover. Samtidig
stiger forsørgerbyrden, som i forvejen ligger over landsgennemsnittet pga. store ældreårgange.
I turismesektoren er en række problemer med manglende eller negativ vækst, som kun vil
blive forstærket af den demografiske udvikling. Turismen kan imidlertid også være et element
m.h.t. at sikre en fortsat flerstrenget erhvervs- og beskæftigelsesmæssig struktur i området.
Dannelse af Nationalpark Thy vil - som også nedenstående beregninger viser - kunne medvirke til at skabe en positiv udvikling i området.
2.5.2
Scenarierne
Styregruppen for undersøgelsesprojektet har sammen med NIRAS opstillet dels
et basisscenario og dels tre alternative udviklingsscenarier frem mod år 2025.
Basisscenariet giver et "bedste bud" på udviklingen indenfor en række områder
såfremt nationalparken ikke etableres, og det er i forhold til denne basissituation,
at effekterne af de alternative udviklingsscenarier efterfølgende vurderes. Det
opstillede basisscenarium forudsætter, at områdets udvikling sker under lovgivningens
og EU-direktivernes almindelige rammevilkår, samt eksisterende restriktioner
og fredninger, herunder Natura 2000.
For alle øvrige scenarier gælder ligeledes, at den løbende implementering af EU-direktiver
som eks. Habitat- og Vandrammedirektivet skal respekteres.
De tre alternative scenarier beskriver hver for sig en fremtid, hvor nogle ønskede
- og vurderet realistiske - udviklingsmål er beskrevet på 20 års sigt. Se tabel 2.5.1.
Hvorvidt visionerne i praksis kan realiseres afhænger dels af den vilje og de
ressourcer, som man fra centralt og lokalt hold lægger heri. Dels afhænger udviklingen i
Thy af den faktiske udvikling i de nationale og internationale konjunkturer og
andre trends, som af gode grunde ikke kan forudses.
Metodemæssigt er der tale om nogle overordnede modelbetragtninger, som nok
giver et billede af effekterne ved en given fremtidig udvikling, men som langt
fra er tilstrækkelige til præcist at beskrive fremtiden. Der males populært sagt
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med bred pensel. Det skal også understreges, at resultaterne er behæftet med en
betydelig usikkerhed, som især kan tilskrives valget af tekniske forudsætninger.
Tabel 2.5.1: De tre overordnede scenarietemaer
Scenario 1:
Biologisk mangfoldighed
VISION: At få den naturlige
Dynamik for unikke klithedelandskaber,
fauna og flora til at udvikle sig
gennem en beskyttende og regulerende forvaltningsplan.

Scenario 2:
Kultur og bosætning
VISION: Med nationalparken som
primus motor udvikles og markedsføres ”Ny Thisted Kommune” som
det ultimative bosætningsområde i
Danmark.

Scenario 3:
Turismefyrtårnet
VISION: At bringe Nationalpark Thy
op i den europæiske elite af naturmæssige turistmagneter via en
udadvendt markedsføring og et
aktivt partnerskab med erhvervsliv
og turismesektor.

For hvert scenarietema er der foretaget en specifik udformning af det indhold,
som forudsættes i nationalparken. Det drejer sig bl.a. om udspecificering af mulige
ændringer i arealanvendelsen, naturgenopretningsprojekter og investeringer i parkinfrastruktur mv.
2.5.3
Konklusion af de økonomiske analyser
Der er for hvert af de tre scenarier foretaget en erhvervsøkonomisk og en velfærdsøkonomisk
vurderingen af effekterne.
Den erhvervsøkonomiske analyse viser de primære effekter i Thy af etableringen
af parken. Populært sagt viser analysen, hvilke parter (stat, kommune, erhvervsliv
m.fl.), der økonomisk set taber og vinder ved etableringen af nationalparken.
Den velfærdsøkonomiske analyse ser derimod på resultat for Danmark som helhed,
og resultatet heraf udtrykker hvorledes nationalregnskabet påvirkes (stiger
eller falder bruttonationalproduktet?).
Den økonomiske effekt af scenarierne udtrykkes dels i form af det samlede nettooverskud,
som nationalparken vil tilføre Danmark, og dels i form af beskæftigelseseffekten
frem til 2025. Begge parametre bør indgå med lige stor vægt i vurderingen af scenarierne.
I tabel 2.5.2 sammenfattes resultaterne ved beregningen af scenariernes nettooverskud.
Populært kan man sige, at resultatet viser, hvorledes hele Danmark påvirkes
af nationalparken.
Som det fremgår, vil nationen få en velfærdsøkonomisk gevinst i scenario 1,
mens scenario 2 og 3 medfører en begrænset omkostning. Forskellen i effekt
skyldes bl.a. de forskelle der er mellem de forudsatte parkinvesteringer i scenarierne.
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Tabel 2.5.2: Resultatet af den velfærdsøkonomiske beregning6
Mio. kr.
Nationaløkonomisk gevinst
(3 % / uendelig)
Nationaløkonomisk gevinst
(3 % / 23 år)
Nationaløkonomisk gevinst
(6 % / uendelig)
Nationaløkonomisk gevinst
(6 % / 23 år)

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

90

5

-5

38

-45

-99

38

-32

-68

21

-48

-99

I tabel 2.5.3 sammenfattes resultaterne af de erhvervsøkonomiske analyser. Analysemetoden
er en såkaldt budgetøkonomisk fordelingsanalyse, der viser fordelingseffekterne
af de tre scenarier i markedspriser. Analysen viser, hvem der økonomisk set taber og vinder
ved etableringen af nationalparken. Som det fremgår, er det staten som "taber" ved at investere i nationalparken, og ved at de beregnede kompensationer mv. til arealejere også betales af
staten. Omvendt står Thy som vinder, både hvad angår de offentlige og de private parter.
Når beregningerne viser, at resultatet for landbruget er neutralt, skyldes det selve
måden, som er anvendt ved beregningen. Modellen (jf. retningslinierne) forudsætter
netop, at landbruget kompenseres fuldt ud af staten ved en eventuel omlægning
af jord til mere ekstensivt brug. I øvrigt er det også forudsat, at en sådan omlægning i givet
fald sker frivilligt.
"Øvrige erhverv" omfatter først og fremmest turistsektoren, der især i scenario 3 forventes at
skabe en betydelig regional merværdi, som er beregnet til ca. 126 mio. kr. Heroverfor står
statens investering på 211 mio. kr. over hele beregningsperioden.
Husholdningernes gevinst hidrører fra en forventet stigning i ejendomspriserne.
Tabellen viser resultatet af beregningen ved en tidshorisont på 23 år og en forholdsvis
høj kalkulationsrente på 6 %. Disse beregningsforudsætninger tilgodeser teknisk primært den
"utålmodige investor", hvorfor resultaterne ved at anvende
mere lempelige forudsætninger regionalt bliver bedre.
Tabel 2.5.3: Samlede effekter for fordelingsøkonomi (v. 6 % / 23 år)
Tab / gevinst mio. kr.
Stat
Amt
Kommune
Landbrug
Øvrige erhverv
Husholdninger

6

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

-77
10
20

-156
32
55
60
41

-211
9
15
60
42

Den velfærdsøkonomiske gevinst er udregnet med varierende forudsætninger:
- Om tidshorisonten er begrænset (23 år) eller uendelig
- Om den såkaldte kalkulationsrente er sat til 3% eller 6%.
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Tabel 2.5.4 viser beskæftigelseseffekten af de tre scenarier. Som det fremgår af
tabellen, skabes langt de fleste job gennem de dynamiske effekter, som skabes i
den regionale økonomi primært som en følge af en større efterspørgsel fra et
øget forbrug i turismesektoren og fra de private husholdninger.
Tabel 2.5.4: Jobskabelseseffekten i 2025
Jobskabelse

Scenario 1

Forudsatte ekstra jobs i Thy NP
Dynamisk skabte job i 2025 – i Thy
Dynamisk skabte job i2025 – i resten af Dk.
Øvrige jobeffekter: Administration, formidling o.lign..

3
47
16

Scenario 2

Scenario 3

13
151
39

15
232
70

Det bemærkes, at opgørelsen både af nettooverskuddet og de beregnede jobeffekter
kun sammenfatter den vækst, som direkte tilskrives etableringen af parken, dvs.
via nationalparkens eget budget. Da udviklingsscenarierne i varierende omfang
endvidere forudsætter offentlige og private investeringer i den øvrige del af Thy,
vil de faktiske effekter være endnu højere - forudsat at scenariernes mål rent
faktisk indfries.
2.5.4
Følsomhed
Som nævnt ovenfor er beregningerne behæftet med usikkerhed. Usikkerheden
opstår, fordi valget af forudsætninger kan være vanskeligt, og da der kan være
uenighed om de forudsætninger, denne rapport hviler på. Samtidig spiller det
naturligvis ind, at analyserne laves for et langt åremål, hvorved en ændring i en
forudsætning vil give et ændret resultat, som akkumuleres i beregningen.
De økonomiske beregninger er derfor testet for følsomhed på en række parametre.
Følsomhedsanalyserne af beregningsforudsætningerne - ud over den antagne
realisme i scenarierne - viser, at resultaterne primært er afhængige af følgende
faktorer:
•

Vurderingen af, hvor meget vækst i turismeomsætningen et givet scenario
kan skabe under forudsætning af, at forventede investeringer realiseres.

•

Graden af, hvor meget af den skabte turistomsætning i Thy som reelt kan
henføres til nationalparkens etablering. Der er i modellerne forudsat en
(vurderet) moderat andel varierende fra 30-40 %. Det mest interessante
resultat er imidlertid, at i situationen, hvor turismeudviklingen er væsentligt
mindre gunstig end oprindeligt forudsat, skabes en betydelig velfærdsøkonomisk
omkostning i scenarie 2 og 3.

•

Effekten af nationalparken på værdistigningerne på fast ejendom. Der er
en stor usikkerhed på betydningen af nationalparken i forhold til huspriserne
kombineret med, at de meget store beløbsstørrelser føjer en betydelig
usikkerhed til analysen. Én (1) procents samlet stigning på den samlede
ejendomsværdi modsvarer en regionaløkonomisk gevinst på 140
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mio. kr. Det er af samme årsag forsøgt at indregne forsigtige forudsætninger
på denne parameter.
•

Diskonteringsfaktor. Der regnes på henholdsvis på 3 % og 6 %. Alt andet
lige vil en lav beregningsfaktor give en højere nutidsværdi.

•

Tidshorisonten. Der regnes på 23 år og på en uendelig horisont.

Følsomhedsberegningerne er vist i figuren 2.5.1. For hver parameter er vist det positive
eller negative økonomiske bidrag, som den givne ændring vil give anledning til.
Figur 2.5.1: Følsomhedsvurderinger

En forudsætning om at turismen kun stiger halvt så meget som antaget, giver
anledning til en omkostning i scenario 2 og 3.
En anden væsentlig parameter for fordelagtigheden af scenarierne er den forudsatte
stigning i ejendomspriserne. Hvis denne stigning ikke finder sted, skaber
dette samlet set en omkostning i alle scenarier.
Det skal gentages, at modellen netop kun beregner, hvilke effekter, der konkret
kan henføres til etableringen af parken. De private og offentlige investeringer,
som foretages sideløbende med investeringerne i parken for at realisere et givet
scenario, har imidlertid også vigtige økonomiske effekter, som ikke fremgår af
denne analyse. Et evt. velfærdsøkonomisk underskud i et scenario bør således
ikke stå alene som beslutningsgrundlag for, hvorvidt nationalparken skal etableres
som forudsat i det pågældende scenario.
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2.5.5
Foreløbige resultater for værdisætningsanalyse af Nationalpark Thy
Den Nationale Følgegruppe har iværksat en værdisætningsundersøgelse, som bl.a. forsøger at
afdække lokalbefolkningens betalingsvilje i de udpegede undersøgelsesområder.
Den endelige og mere uddybende rapport, som indeholder resultater af undersøgelsen af hele
befolkningens præferencer for og holdninger til nationalparker i Danmark, vil først foreligge
ultimo 2005.
I den lokale undersøgelse for Thy er anvendt den betingede værdisætningsmetode, hvor der
tages udgangspunkt i et muligt scenarium for udformningen af Nationalpark Thy vha. et spørgeskema. Scenariet er udarbejdet i samarbejde med undersøgelsesprojektets sekretariat. Undersøgelsens resultater bygger på data fra udsendelse af spørgeskemaerne til 500 repræsentativt udvalgte borgere i de kommuner undersøgelsesprojektet berører. Det drejer sig om Hanstholm, Thisted og Sydthy kommuner. I alt 303 borgere, eller 61% returnerede brugbare svar,
mod et gennemsnit på 59% for alle de lokale undersøgelser.
Uddrag af undersøgelsen fra Thy præsenteres nedenstående:
Viden, deltagelse og ønsker.
Udover det centrale spørgsmål om betalingsviljen for den aktuelle nationalpark indeholder
undersøgelsen en række indledende og opfølgende spørgsmål. Der er udvalgt enkelte af disse,
som det vurderes, er særligt relevante for Thy.
Resultaterne af den aktuelle lokalundersøgelse præsenteres i det følgende. En uddybende analyse og sammenligning på tværs og med den nationale undersøgelse udføres først i forbindelse med den endelige afrapportering ultimo 2005.
Viden og deltagelse
Borgernes baggrundsviden om og deltagelse i Undersøgelsesprojekt Nationalpark Thy er blevet undersøgt i spørgeskemaet. Det fremgår af figur 2.5.2 at 91 % af borgerne har hørt om
undersøgelsesprojektet. Mellem 4 og 8 procent af de 303 borgere har tilkendegivet, at de i et
eller andet omfang har deltaget aktivt i projektforløbet. Godt 82% har hørt om projektet, og
over halvdelen (55%) har løbende holdt sig orienteret om projektet.
Grad af deltagelse

4%

Deltaget i en af pilotprojektets arbejdsgrupper eller ekskursioner

8%

Deltaget aktivt i debatten gennem f.eks. møder eller læserbreve

19%

Overvejet at deltage i projektet

55%

Løbende holdt Dem orienteret om projektet
Hørt at formål og geografisk afgrænsning af projektet diskuteres
lokalt

82%
91%

Hørt om projektet
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

% Ja-svar

100%

Figur 2.5.2: Borgernes kendskab til den lokale nationalparkproces her som ja-svar i %.

Thyboerne er også blevet spurgt om ”Hvor vigtige mener De, følgende forhold bør være i en
nationalpark i Thy?”. Det ses af figur 2.5.3 at naturbevarelse og beskyttelse er fundet som
det vigtigste formål med en nationalpark i Thy, ret tæt forfulgt af de tre første mulige formål.
Det mest bemærkelsesværdige er måske, at tilvejebringelsen af (yderligere) rekreative mulig-
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heder skiller sig ud som det absolut mindst vigtige af de fem mulige formål. Bemærkelsesværdigt fordi netop værdien af rekreative muligheder ofte er central i denne slags studier. Det
kan skyldes, at der her er tale om en lokalundersøgelse eller mange kendte tilbud i dag.
Formål

90%

At fremme en bæredygtig udvikling
At formidle områdets natur

85%

At bevare og formidle kulturhistorie

85%
64%

At skabe og formidle rekreative muligheder

98%

At bevare og beskytte naturen

% svar
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

Figur 2.5.3: Andel af borgere som har svaret meget vigtig eller vigtig til spørgsmålet

Værdisætningsresultatet
Spørgsmålene om betalingsvilje er indledt med at identificere den gruppe af borgere, som
ikke er villige til at betale til en nationalpark over indkomstskatten. Dette resulterede i at 93
respondenter, svarende til 32% svarede nej (figur 2.5.4). Disse personer er inkluderet i analysen med en betalingsvilje på 0 kr. med mindre de senere i spørgsmål 18 er identificeret som
ugyldige nul-bydere. Et ”ugyldigt nul bud” vil for eksempel sige, at personen har tilkendegivet, at han ikke har svaret nej fordi vedkommende ikke har råd eller er i mod nationalparken,
men fordi han er i mod f.eks. betalingsmåden eller undersøgelsens principielle karakter. Det
bør bemærkes at en betalingsvilje på 0 kr. er antaget det minimale. Det betyder at folk som er
meget kraftigt imod oprettelsen af en nationalpark og derfor måske reelt har en negativ betalingsvilje er medregnet med en betalingsvilje på 0 kr.
Ved
ikke
21%
Ja
47%

Nej
32%

Figur 2.5.4: Andel af borgere som vil være villige til at betale ekstra indkomstskat for oprettelsen af Nationalpark Thy.

Resultat af betalingsviljespørgsmålet
Der er 249 borgere, som har afgivet en brugbar besvarelse af betalingsviljespørgsmålet (inklusiv 63 gyldige nul-bud). Af disse når langt størstedelen (226) frem til at afgive et åbent
bud. I forbindelse med udregningen af det foreløbige resultat er der derfor valgt at bruge det
åbne bud som estimat på betalingsviljen. Derved fås en gennemsnitlig betalingsvilje på 532
kr./år/husstand for oprettelsen af den i spørgeskemaet beskrevne Nationalpark Thy. Fordelingen af budene ses i figur 2.5.5, og i figur 2.5.6 ses borgerens tilkendegivelse af sikkerhed i
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svar på betalingsviljespørgsmålet. Det ses at der ligger relativt mange svar i den lave ende af
intervallet. Medianen ligger således på 275 kr.
Antal svar
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Figur 2.5.5: Histogram over betalingsviljen afgivet som åbne bud (inkl.
Gyldige nul-bud)
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Figur 2.5.6: Histogram over tilkendegivet sikkerhed i svaret om betalingsvilje

Betalingsviljen pr. husstand for Nationalpark Thy er 532 kr./år. Med et samlet antal husstande
i lokalområdet på 20505 bliver den samlede betalingsvilje på knap 11 mio. pr. år.
Anvendelsesmuligheder
Afslutningsvist skal det igen understreges, at undersøgelsens resultat repræsenterer betalingsviljen pr. husstand pr. år for lokalområdet. Det betyder, at det ikke nødvendigvis er et gyldigt
velfærdsøkonomisk estimat, der er opnået her, set i forhold til den samlede befolknings værdisætning. Der kan være folk i lokalområdet, der forventer at lide økonomiske tab ved en evt.
gennemførsel, ligesom der kan være folk der forventer at vinde økonomisk på projektet. Disse
forhold kan skævvride estimatet ned henholdsvis op, i forhold til et estimat for den samlede
befolknings betalingsvilje. Derudover adskiller befolkningen i lokalområdet sig måske systematisk fra befolkningen i øvrigt (fx. på gennemsnitlig uddannelse eller indkomst).
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Tallene for den lokale undersøgelse udtrykker kun en samlet sum for betalingsviljen, man kan
ikke se, hvor meget der f.eks. vedrører geografisk placering, naturværdier og friluftsliv. Det
vil man kunne i den nationale undersøgelse og tilmed for flere scenarier.
Det er også væsentligt, at være opmærksom på, at betalingsviljen er knyttet til det opstillede
scenarium. Afviger det endelige oplæg til en nationalpark i Thy meget fra dette, bør der tages
forbehold herfor.
2.5.6
Styregruppens bemærkninger
Formålet med analyserne er at belyse de mulige erhvervsøkonomiske og samfundsmæssige
konsekvenser i Thy ved etableringen af en nationalpark.
Resultaterne af de udførte økonomiske analyser kan indgå i beslutningsgrundlaget om en
eventuel nationalpark i Thy, men skal dog bruges med varsomhed, idet selv mindre ændringer
i de opstillede forudsætninger kan ændre udfaldet markant. Specielt finder styregruppen det
tankevækkende, at turismeudviklingen og effekten af værdistigningerne på fast ejendom har
så stor indvirkning på analysens udfald.
Sidst men ikke mindst beklager styregruppen, at en endelig slutrapport ikke kan foreligge før
begyndelsen af 2006 pga. værdisætningsundersøgelsens forsinkelse. Der er således tale om
foreløbige tal, og de endelige beregninger kan først gennemføres på et tidspunkt, hvor styregruppen officielt er stoppet, og sekretariatet formelt er nedlagt.
Når værdisætningsundersøgelsen foreligger, ønsker styregruppen at få revideret den erhvervsog velfærdsøkonomiske analyse, så den medtager den endelige værdisætningsanalyse.
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3.

STATUS OG UDVIKLINGSMULIGHEDER

3.1

Landskabelige værdier

I de ”De Jyders Land” fra 1930´erne beskriver Achton Friis, hvordan han oplevede landskabet
i Thy fra en klittop nær søerne Hykær og Blegsø i Hanstholm Vildtreservat:
”Når jeg nu, efter min lange jyske rejse er til ende, tænker tilbage på den og genoplever indtryk af de landskaber, jeg har set, da vil mindet om det, jeg her har for øje, bestandig være et
af de uforglemmeligste. Erindringen om dette steds skønhed, dets storslåethed og dets mærkelige vemodige stemning, vil aldrig kunne udviskes. Dette er det nordligste Jylland i dets mærkeligste og mest betagende skikkelse; her findes endnu i denne fuldkommen uberørte natur alt,
hvad der kan stemme sindet til andagt”
Undersøgelsesområdet for en eventuel nationalpark i Thy er også i dag kendt for disse enestående kvaliteter. Både nationalt og internationalt er naturen og de landskabelige værdier i særklasse.
3.1.1
Det geologiske
Som for det øvrige Danmark er landskabet i Thy altovervejende udformet og præget af den
sidste istid. Isen gled fra nordøst ind over det område, der i dag er Thy.
På det tidspunkt havde saltbevægelser i undergrunden flere steder dannet forhøjninger i landskabet. Specielt i Nordthy er saltet trængt opad i en såkaldt saltdiapir, hvor toppen ”kun” ligger i 3-4 km´s dybde. Oven over disse mere end 200 mio. år gamle saltlag findes der især i
Nordthy et mange hundrede meter tykt lag af skrivekridt, danskekalk (Danien), moler og
glimmerler.
Under isen vandring hen over Thy skrabede den de øverste lag af bakketoppene og førte materialet sydpå. Det er årsagen til, at skrivekridtet i dag ligger nær overfladen i Nordthy. Uden
om forekomsterne af skrivekridt findes den yngre danskekalk. Danskekalken, der i disse områder oprindeligt dækkede skrivekridtet, er afhøvlet af isens færd hen over landskabets.
Sydthy lå delvis i læ bag forhøjningerne af kalk og andre materialer i Nordthy. Det bevirkede,
at isen i dette område aflejrede store mængder af det materiale, den førte med sig. En del af
materialet kom fra Nordthy, men store mængder af ler, sand, grus og sten stammede fra Sydnorge og fra bunden af Skagerrak. Disse sammenblandede materialer kender vi i dag som moræneaflejringer.
Da isen havde trukket sig tilbage, var det landskab der dukkede frem meget forskelligt fra det
nuværende. Den nordlige del af Jylland var lettet for ismassernes enorme vægt og landområderne hævede sig langsomt, samtidig med at vandstanden steg i havet på grund af isens afsmeltning. I nogen perioder var landhævningen større end havets stigning. I andre perioder
var det modsat.
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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 Stenalderhav eller Littorinahavet. 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.
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 undersøgelsesområdet. I de sidste godt 2000 år har
der været tre betydende sandflugtsperioder.
De falder alle sammen med kolde klimaperioder: 1. periode 400 f. Kr., 2. periode 400600 e. Kr. og sidste periode i historisk tid7
1450 – 1750 e. Kr. Hele undersøgelsesområdet er overalt præget af sandflugten og
klitdannelsen. Klitbæltet har en gennemsnitlig bredde på 4-5 km med en variation fra få
hundrede meter til 9-10 km.
I landskabsanalysen8 opereres der med to altdominerende landskabstyper, som primært tager
udgangspunkt i en klassifikation af naturgrundlaget, det vil sige geologi, terræn, hydrologi og
jordtype:
• Klit på marine landskaber – 75%.
• Klit på yngre moræneaflejringer med kridt – 25%.
3.1.2
Arealanvendelsen
Arealanvendelsen i undersøgelsesområdet afspejler de naturgivne forhold, idet kun ca. 1% er
landbrugsarealer i omdrift. Statens arealer incl. Agger Tange udgør ca. 75% af undersøgelsesområdet. Heraf er 8000 ha bevokset med henholdsvis nåleskov (90%) og løvskov (10%). Sta7

Se undersøgelsen om ”Sandflugten i historisk tid” fra temagruppen ”Sandflugt og skovrejsning” under Arbejdsgruppen Kulturhistorien.
8
”Landskabsanalyse for Undersøgelsesprojektet Nationalpark Thy” , Skov- og Naturstyrelsens Driftsplankontor
v/Kirsten Vest og Peter Stubkjær Andersen. Analysen er udarbejdet i forbindelse med driftsplanlægning på Thy
Statsskovdistrikt
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tens ubevoksede arealer, som hovedsagelig består af klitter, klitheder, klitkær og søer omfatter
ca. 10.000 ha. De sidste 25%, som ejes af private lodsejere, består næsten udelukkende af
udpegningsgrundlagets naturtyper. Det skønnes, at ca. 500 ha udnyttes til permanent græsning
på private arealer.
Udviklingen i landbruget vil ikke påvirke landskabet negativt inden for undersøgelsesområdet, idet erhvervet stort set ikke har andre interesser end ekstensiv drift af de vedvarende
græsningsarealer (naturpleje).
De langsigtede planer for den fremtidige forvaltning af statens skove og naturarealer i undersøgelsesområdet vil påvirke landskabet positivt. Målet er at omlægge skovdriften til naturnær
skovdrift, idet denne driftsform i langt højere grad end den klassiske drift vurderes at kunne
balancere hensynene til både økonomi, økologi, de rekreative og landskabelige muligheder.
Den langsigtede udvikling baserer sig på en skovudviklingstypeplan, som indeholder forskellige typer af skovøkosystemer, som egner sig for Thy. Hertil kommer landskabsplanen, som
udarbejdes på grundlag af landskabsanalysen. Landskabsplanen skal pege 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.
3.1.3
De juridisk og planlægningsmæssige bindinger
De juridisk og planlægningsmæssige bindinger i undersøgelsesområdet omfatter et bredt
spekter af love, kendelser og planer. Nedenstående er listet disse bindinger, og procentsatserne angiver andel af undersøgelsesområdets areal:

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Zoneforhold: Landzone, byzone og sommerhusområder.
Udpegninger i Viborg Amts regionplan (Forslag til Regionplan 2005)
- Særlige beskyttelsesområder – 100%.
- Kystbeskyttelseszone – 100%.
- SFL-områder.
- Negative skovrejsningsområder.
- Særlige drikkevandsinteresser.
- §3-områder (Naturbeskyttelsesloven).
- Beskyttelsværdige kulturmiljøer.
- Kulturhistoriske interessepunkter.
- Bevaringsværdige landsbyer.
Udpegninger i kommuneplaner - lokalplaner.
NATURA 2000 (53%): EU-habitatområder (1998 eller 2003), EFfuglebeskyttelsesområder (1994) og Ramsarområder (1977).
Landskabsfredninger (58 %).
Natur- og vildtreservater - Hanstholm Vildtreservat (1949) (14%)
Fredskov (33%)
Klitfredningszoner, strandbeskyttelseszoner (300 m), skovbyggelinier (300 m)
og fortidsmindelinier (100 m)
Geologiske interesseområder.
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Der er ofte sammenfald mellem fredninger og NATURA 2000 områder. Detaljer fra de enkelte lokaliteter samt kort over de vigtigste juridiske og planmæssige bindinger kan findes i
Landskabsanalysen for Undersøgelsesprojektet – Nationalpark Thy.
3.1.4
Landskabstypen og landskabskarakterområderne
Med udgangspunkt i de to landskabstyper er der i forbindelse med landskabsanalysen foretaget en inddeling i forskellige landskabskarakterområder. Disse områder har dannet udgangspunkt for kortlægning og beskrivelse af landskabets særpræg, tilstand og udviklingstendenser
samt de forhold, der betyder noget for at fastholde landskabsværdierne.
Undersøgelsesområdet er således delt op i 11 forskellige landskabskarakterområder. Se kortbilag 5.1.7. For hvert landskabskarakterområde er der medtaget en beskrivelse af områdets
beliggenhed og afgrænsning, af områdets særlige landskabskarakter og landskabstype, en
gennemgang af områdets tilstand og udviklingstendenser samt en beskrivelse af landskabets
sårbarhed. Beskrivelsen afsluttes med en liste over de planmæssige og juridiske bindinger,
som er væsentlige for området.

Landskabskarakterområde 1 - Agger Tange - Krik Vig - Vestervig Kirke

I nedenstående tabel 3.1.1 ses en kort beskrivelse af de 11 landskabskarakterområder. I regionsplanen er udpeget særlige beskyttelsesområder (områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser) og kystbeskyttelseszone. Endvidere er der særskilt redegjort for NATURA 2000 områder og fredninger.
Tabel 3.1.1 Landskabskarakterområder i Vestthy (efter Landskabsanalysen 2005).
Landskabskarakterområde

Landskabstype, beskrivelse, status, udviklingstendens og sårbarhed

NATURA
2000

Fredninger

Regionplan/ kommuneplan

1 – Agger
Tange og
søer på hævet
havbund.

De karaktergivende elementer fremstår intakte.
Tilstanden i karakterområdet er generelt god til nogenlunde.
Søerne er påvirket negativt af vandkvaliteten fra Hvidbjerg Åsystemet og indtrængende havvand fra vest.
Agger Tange og Flade Sø området er udsat for kysterosion.
Høfter og kystfodring nødvendig.

Ja
+ Vildtreservat

Agger Tange
(1984)
Lyngby - Flade
Sø (1976)

SFL-område,
Negativområde for
skovrejsning,
§3-områder (hede,
strandenge og søer)

Fortsættes …
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Landskabskarakterområde

Landskabstype, beskrivelse, status, udviklingstendens og sårbarhed

NATURA
2000

Fredninger

Regionplan/ kommuneplan

2 – Havklitbælte fra
Lodbjerg til
Nørre Vorupør

Klithede og lidt værnskov. Kuperet terræn. Nogen tilgroning af
Bjergfyr. Den punktvise kystsikring vil på længere sigt medføre
et ”knæk” på den rette kystlinje. Der er uudnyttede muligheder
for naturlig dynamik til gavn for den hvide klits arter.

Ja, delvis

Stenbjerg Vorupør
(1964)
Lyngby - Flade
Sø (1976)

SFL-område,
Negativområde for
skovrejsning,
§3-områder (hede),
kulturhistoriske
arealer

3 – Flyvesandsslette fra
Lodbjerg til
Stenbjerg

Flyvesandsslette afgrænset af klitplantager mod Syd, Øst og
Nord. Nogen tilgroning langs kanterne til plantagerne. Nogle
skovarealer er ryddet for nylig. Området er i en god plejetilstand

Klitheden
mellem
Lodbjerg
og Stenbjerg

Hvidbjerg Klit
(1954)
Stenbjerg –
Vorupør
(1964)
Lyngby - Flade
Sø (1976)

SFL-område,
Negativområde for
skovrejsning,
§3-områder (hede),
kulturhistoriske
arealer,
drikkevandsområde

4 – Indre
klitbælte fra
Lodbjerg til
Stenbjerg

Indre klitbælte på både morænelandskab og hævet havbund.
Ja, priOvervejende dækket med skov afbrudt af åbne arealer med
mært
hede eller mark. Der findes skydebane. Gravhøje. Tilgroning
klitheden
langs kanterne. Skovarealer ryddet for nylig. Også dette område
er i god plejetilstand.

Hvidbjerg Klit SFL-område,
(1954)
§3-områder (hede),
Lyngby -Flade drikkevandsområde
Sø (1976)
Lodbjerg Kirke

6 – Havklitbælte fra Nørre
Vorupør til
Klitmøller

Åbent klitlandskab med stejl skrænt. Kuperede klithedeområder
afbrudt af tætte, lave klitplantager. Vangså by integreret i
klitheden. Ingen visuel uro. Tørvedige på heden. Bøgested
Rende, Per Ratt, Bremerholm Sande. Plejetilstanden er god.
Nogen tilgroning. Skov ryddet. Plantagerne bryder visuelt og
naturmæssigt det store sammenhængende klithedeområde nær
kysten. Plantagerne skjuler og udjævner de karakteristiske
klitformationer.

Ja, delvis.
Vangså
Hede

Ørhage (1968),
Førby Sø
(1977) Vangså
(1995)

SFL-område,
Negativområde for
skovrejsning,
§3-områder (hede)

7 – Flyvesandsslette fra
Stenbjerg til
Klitmøller

Flyvesandsslette mellem Stenbjerg og Klitmøller. Et stort
område med klithede, klitplantager og ekstensive landbrugsarealer. Førby Sø og Vangså. Thaagaards Plantage. Nogen tilgroning. Skov ryddet. Den åbne skala er sårbar overfor lukning
med hegn og lignende.

Ja, delvis.
Klitheden
og Førby
Sø

Vestersø
(1954) Førby
Sø (1977)
Vangså (1995)

SFL-område,
Negativområde for
skovrejsning,
§3-områder (hede,
fersk eng, sø, mose
kær)

8 – Indre
klitbælte fra
Stenbjerg til
Klitmøller

Indre klitbælte på morænelandskab eller hævet havbund. To
delområder: Del af Stenbjerg Klitplantage og del af Tvorup og
Nystrup Klitplantager. God plejetilstand. Udviklingen er
rydning af visse klitformationer og selvforyngelse med løvtræ.
Et areal med skovbrand. Sårbart overfor store ensartede bevoksninger.

Nej

Førby Sø
(1977) Vangså
(1995)

Kulturhistoriske
arealer,
Drikkevandsområde

9 – Byområdet
Klitmøller

Flyvesand på hævet havbund. Yderst havklitbæltet, der er under Nej
nedbrydning nogle steder. Byområde på flad flyvesandsslette.
Den bymæssige bebyggelse består af ældre, egnstypiske huse
relateret til fiskeriet, nyere parcelhuse og sommerhuse. Området
er privat ejet. Området et populært ferieområde. Attraktivt
bosætningsområde. Der er plads til udvikling indenfor byens
rammer. Kystsikring nødvendig lige nord for Klitmøller.

Ingen.

SFL-område,
Negativområde for
skovrejsning

10 – Hanstholm Vildtreservat, havklitbælte og
flyvesandsslette fra Klitmøller til Hanstholm

Flyvesand på hævet havbund. Undergrunden kridt. Rimmer fra Ja, næsten
Vest mod Øst med meget høje klitter og afblæsningsflader med det hele.
vandhuller. Stort åbent fladt klithedelandskab med flere vådområder og søer. Markant kridtskrænt. Skalaen i området er stor.
Landskabet rummer meget store biologiske værdier. God
plejetilstand gennem afbrænding og fældning. Muligheder for
at genindføre naturlig hydrologi i Vilsbøl Plantage.

Hanstholm
reservatet
(1972) Nors Sø
(1980)

SFL-område,
Negativområde for
skovrejsning,
§3-områder (hede,
fersk eng, moser,
kær)

Fortsætes …
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Landskabskarakterområde

Landskabstype, beskrivelse, status, udviklingstendens og sårbarhed

11 – Morænelandskab fra
Nystrup Klitplantage til
Tved Klitplantage med
Vandet Sø og
Nors Sø

Morænelandskab med flyvesand i varierende lag. Afgrænsningen af området mod vest givet af den gamle stenalderkystskrænt. Klitplantager afbrudt af åbne områder og søerne. Spredt
bebyggelse. De 2 store søer er karstsøer. Skalaen i området er
stor. Gravhøje, hulveje og bunkersanlæg. Klitplantagerne er
landskabeligt flotte skove på varierende terræn. Gode vækstbetingelser medfører et stort potentiale for naturnær skovdrift. En
del afvanding. Okkerproblemer.

NATURA

Fredninger

Regionplan/ kommuneplan

Hanstholm
reservatet
(1972) Nors Sø
(1980)
Vandet Sø
(1977)

SFL-område,
§3-områder (hede,
sø),
drikkevands-område

2000

3.2

Naturværdier

3.2.1

Nuværende naturværdier

Ja, delvis.
Del af
Tved
Klitplantage,
Vandet
Sø, Nors
Sø

”Der er saa manne skjønn Steer i Thy,
Ve Haw aa ve Fywer aa Straaen,
Mæ Udsyen aa Blæst aa Søer i Ly
i æ Lyng baag æ Kletter dje Saaen” 9
Thy er som helhed karakteristisk ved sin alsidige natur - fra de barske levevilkår langs vestkysten til de mildere og frugtbare egne ved Limfjorden.
De vestjyske klitter og klitheder indeholder naturtyper, der kun sjældent findes andre steder i
verden. I alt udgør de danske klitter omkring en tredjedel af hele det nordvesteuropæiske atlantiske og baltiske klitareal. Danmarks klitlandskaber dækker 1270 km2, heraf ligger de
26% i Viborg Amt. En eventuel nationalpark i
Sandflugt og
Thy vil således komme til at indeholde en stor
klitlandskaber i
Thy
sammenhængende del af landets samlede klitareal. Herunder den på europæisk plan unikke
naturtype: ”Den nordatlantiske klithede” .
Klitlandskabet er en af de mest dynamiske naturtyper der findes og det udviser stor variation
inden for små afstande. Vegetationen påvirkes
af de skiftende fysiske forhold, så som graden
af sandtilførsel, sandets kalkindhold, næringsudvaskningen som funktion af jordbundens
alder, klitskråningernes orientering og afstanden til grundvandspejlet, hvilket resulterer i
mosaikvegetation og stor skift i artssammensætningen inden for relativt små områder. Samtidigt foregår der i klitvegetationen en del dynamiske processer, selv om klitvegetationen som
9

Fra digtet ”Bøwsterendd” af Jens Kirk
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helhed er ret stabil. Disse forhold gør klitterne til noget af det mest oplevelsesrige i dansk natur.
Undersøgelsesområdet indeholder nationalt og internationalt meget værdifulde naturtyper:
Forstrande med begyndende klitdannelse, hvide klitter, stabile kystklitter (grå klit og grønsværklit), klitheder, fugtige klitlavninger og våde dværgbuskesamfund, næringsfattige søer,
kalkrige søer og vandhuller, kystskrænter, overdrev samt klitplantager med et naturindhold,
som minder om nåleskovene hos vore nordiske naboer.
Floraen og faunaen i disse naturtyper kunne for en overfladisk betragtning forekomme forholdsvis artsfattige. På grund af de specielle levevilkår indeholder undersøgelsesområdet til
gengæld mange særprægede, sjældne og truede arter. Disse arter har her nogle af deres vigtigste levesteder, fordi de kræver store områder, specielle naturtyper og få forstyrrelser for at
trives godt.
Undersøgelsesområdet udgør ca. 0,6 % af det danske areal, men rummer en stor del af arter,
som forekommer på både danske og udenlandske lister over sjældne og truede arter:
Rødliste 1997
Artsgruppe

Karplanter
Guldsmede
Bred- og randtæger
Svirrefluer
Dagsommerfugle
Padder
Krybdyr
Fugle
Pattedyr

Antal arter på
den danske
1997 rødliste

Antal rødliste
arter i undersøgelsesområdet

220
21
15
86
36

29
1
2
16
11

EF-Habitatansvarsarter
Procent af
rødlistede
arter

Antal danske
EF-Habitat
ansvarsarter

18
4

Procent af
ansvarsarter

13
5
13
19
31
8
4

74
15

Antal EFhabitat ansvarsarter i
undersøgelsesområdet

3
1

38
25

24
27

Det skal understreges, at det er sandsynligt, at antallet af sjældne og truede arter vil stige gennem yderligere undersøgelser af området, da de fleste artsgrupper er uudforskede.
I undersøgelsesperioden er der gennemført to projekter til belysning af naturværdierne i en
eventuel nationalpark i Thy. En undersøgelse af naturtyper og særlige botaniske forekomster i
projektområdet samt en rapport om sjældne ynglefugle i Vestthy.
Den botaniske undersøgelse indeholder en interessant opgørelse over arter, som er omfattet af
”Rød- og Gulliste 1997 for Danmark” samt ”Rød- og Gulliste 2004 for Viborg Amt”. Med
baggrund i denne opgørelse er der udpeget ansvarsarter for Nationalpark Thy, som omfatter
arter, for hvilke det vurderes, at 20 % eller mere af artens samlede danske bestand findes inden for nationalparkens undersøgelsesområde:
Klassificering.
Ansvarsarter for en evt. nationalpark i Thy
National Rødliste 1997
National Gulliste 1997
Regional Rødliste – Viborg Amt 2004
Regional Gulliste – Viborg Amt 2004
Sjældne og truede plantearter registreret i perioden 1990-2004

Antal arter
19
29
31
62
38
150
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Med baggrund i disse rapporter er der udarbejdet to kortsæt over biologiske interesseområder.
Det ene kortsæt angiver botaniske interesseområder, vægtet i botaniske kerneområder hhv.
øvrige områder af særlig botanisk interesse. Datagrundlaget for dette kortsæt er særdeles omfattende, idet det indbefatter amtets eksisterende registrering samt den supplerende botaniske
undersøgelse, som er udført i forbindelse med nationalparkprojektet.
Den botaniske registrering giver et godt fingerpeg om naturværdierne i området. Klitlandskabets naturtyper og tilstedeværelsen af sjældne og truede plantearter leder ofte til fund af andre
interessante artsgrupper.
Det andet kortsæt angiver ornitologiske (fugle) og herpetologiske (padder og krybdyr) interesseområder. Datagrundlaget for det ornitologiske kortmaterialer er temmelig godt, medens
datagrundlaget for det herpetologiske er sporadisk, idet kun 5% af det samlede areal er undersøgt.
Kortene findes som bilag til arbejdsgrupperapporten Naturen .
Disse to undersøgelser analyserer og redegør udførligt for en del af Thy´s naturværdier. Men
alt er ikke med, dertil har undersøgelsesperioden været for kort. Hvis der etableres en nationalpark i Thy, resterer der et omfattende registreringsarbejde på mange artsgrupper inden naturværdierne er endelig kortlagt.
I undersøgelsesområdet er NATURA 2000 repræsenteret ved 6 habitatområder (udpegningsgrundlag - bilag 5.1.5), 4 fuglebeskyttelsesområder og 1 ramsarområde.
Habitatområderne er alle udpeget ud fra forekomsten af naturtyper eller arter, som prioriteres
højt på europæisk plan.

Odder

Der er adskillige fredninger i projektområdet og hovedparten af de åbne landskaber er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3.
I Viborg Amts regionplan er stort set hele undersøgelsesområdet udpeget som: Særlige beskyttelsesområder, hvor udgangspunktet er, at naturtilstanden ikke må forringes, Kystbeskyttelseszone og SFL-områder, hvor der kan søges tilskud til ekstensiv drift af jorden.
Inden for projektet er der endvidere udpeget to geologiske interesseområder af national betydning10.
10

Geologisk Set – Det nordlige Jylland. En beskrivelse af områder af national geologisk interesse.
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•
•

Den nordlige del af undersøgelsesområdet. Hanstholm – Hjardemål. Thisted saltstruktur.
Kridt/Tertiær-grænsen. Lokalitetsbeskrivelse nr. 14.
Lodbjerg. Kystprofil i istidsaflejringer. Lokalitetsbeskrivelse nr. 16.

En oversigt over de juridisk og planlægningsmæssige bindinger i undersøgelsesområdet fremgår af faktaboksen i afsnit 3.1 og detaljer kan findes i landskabsanalysens gennemgang af de
enkelte landskabskarakterområder.
Samlet set er det aktuelle naturareal meget stort. I fremtiden vil alle disse beskyttelser af naturværdierne sammen med en eventuel nationalpark i Thy have til opgave at sikre, udvikle og
forbedre disse nationale og internationale værdier for kommende generationer.
3.2.1.1 Den uforstyrrede natur
Ved uforstyrret natur forstås områder, hvor mennesket ikke har påvirket og ændret naturen,
men at den har udviklet sig af sig selv.
Hvor havets arbejdende kræfter igangsætter en fremadskridende naturlig proces. Hvor strøm
og bølger fører sand op på strandbredden og vinden flytter sandet videre til forstranden og de
ydre klitter. Her har vi det nærmeste, vi kan komme uforstyrret natur. Også i klitkærene og de
lavvandede søer på den meget næringsfattige bund, hvor afgravning af fladtørv ikke har været
mulig på grund af manglende tørvedannelse, hvor den naturlige vegetation af f.eks. tvepibet
lobelie har været stabil, også her kan man tale om uforstyrret natur. Sidst men ikke mindst er
de store søer også eksempler på uberørt natur i nationalparkområdet.
Som kuriosum bør også nævnes at enkelte isolerede 1. generationsbeplantninger af bjergfyr
ikke har været påvirket og ændret af mennesker i årtier. Disse kunstigt anlagte plantager er det
nærmeste, vi kommer urørt skov i undersøgelsesområdet.
De uforstyrrede naturtyper:
Forstranden
Naturlig forstrand forekommer på næsten hele strækningen fra Hanstholm til Flade Sø, med
undtagelse af mindre kystsikringer.

Standen og de ydre klitter
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De ydre klitter
Forklitten og den hvide klit er dynamiske klitdannelser der forekommer på hele strækningen
fra Hanstholm til Agger Tange.
Lige over højvandslinien danner strandkvik plantesamfund 1-2 meter høje forklitter, som efterhånden vokser sig ind i den såkaldte hvide klit domineret af hjælme-samfund.
Den frie sandfygning i de yderste klitter giver den nødvendige dynamik til at undgå en tæt
tilgroning med nye plantearter, der ellers kunne udkonkurrere de sjældne og specielt tilpassede arter.
Her finder vi de spredte forekomster af skotsk lostilk og strand-snerle, som begge er ansvarsarter i undersøgelsesområdet.

Skotsk lostilk

Strand-snerle

De våde klitlavninger
Denne naturtype findes i de lavtliggende og grundvandsnære lavninger mellem klitpartierne.
Udstrækningen af naturtypen kan variere fra få kvadratmeter i små vindbrud eller de kan omfatte flere kvadratkilometer på de store flader. I vinterhalvåret eller i nedbørsrige perioder kan
områderne være helt eller delvist vanddækkede, mens de i sommerperioden kan være helt
tørre på overfladen.
I de våde klitlavninger ordner plantevæksten sig ofte meget smukt ringformet om de fugtige
steder bestemt af grundvandets afstand fra overfladen. Fra klittoppen og ned kan findes grå
klit, hedelyng, klokkelyng, mosebølle-pors-blåtop, hedemose, sumpplanter og vandplanter.
Naturtypen har stor arealmæssig udstrækning og er sammen med klitsøerne hjemsted for hovedparten af områdets botaniske sjældenheder. Hele 5 arter, der er hjemmehørende i denne
naturtype, er vurderet som særlige ansvarsarter inden for Nationalpark Thy
Det er også her at tranen, mosehornuglen og tinksmeden har sin yngleplads.
De våde klitlavninger og temporære søer findes især i Hanstholm Vildtreservat, Vangså heden, Ålvand og klithederne mellem Stenbjerg og Lodbjerg.
De store søer
Det er især de store såkaldte karstsøer - Nors Sø, Vandet Sø, Blegsø, Førby Sø - som kan
betegnes, som uforstyrret natur. Søerne er ret kalkholdige, klarvandede og blandt de reneste i
Danmark.
Disse søer indeholder plantesamfund, som gør dem til nogle af de artsrigeste og værdifuldeste
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 Danmark. Herudover findes der flere rødlistede arter i søerne.
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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 dermed betydelige mængder næringsstoffer fra oplandets landbrug m.m.
Alle søerne er kendt for en pæn bestand af oddere.
For de her nævnte uforstyrrede naturtyper er der ofte en jævn og svært erkendelig overgang til
den lettere kulturpåvirkede natur.

3.2.1.2 Lettere kulturpåvirket natur
Med lettere kulturpåvirkede naturområder forstår man naturtyper, som er skabt og/eller opretholdes ved menneskets hjælp. Sådanne områder vil ofte have stor biologisk mangfoldighed.
Langt den største del af de åbne klitlandskaber i Thy har gennem tiderne været udsat for en
mangfoldig økonomisk udnyttelse, som har præget og formet naturværdierne i det landskab,
som vi kender i dag.
Udviklingen fra benyttelse til beskyttelse er foregået gradvist. Den nutidige brug af området
til overvejende at handle om at opretholde en gunstig bevaringstilstand og styrke naturværdierne er en udvikling, som en evt. nationalpark vil kunne fremme yderligere. Den rekreative
udnyttelse har også fået øget betydning for udviklingen.
For at bevare og genskabe det kulturpåvirkede klitlandskab er det nødvendigt at rydde tilgroede arealer for opvækst, mosaikafbrænde, afgræsse og benytte mekanisk slåning.
Uden menneskets indgriben vil størstedelen af klitlandskabernes naturværdier forringes og
med tiden forsvinde, især som følge af tilgroning med indførte træer og buske.
De lettere kulturpåvirkede naturtyper:
Grønsværklitten.
Inden for de ydre klitter findes de mere stabile klitpartier. Grønsværklitten og den grå klit.
Grønsværklitten følger den hvide klit på lokaliteter, hvor det klitdannende materiale er relativt
kalkholdigt eller i områder, hvor sandet er dæmpet, men endnu ikke udvasket.
Denne klittype findes kun meget få steder i projektområdet, men der, hvor den er, fremtræder
klitpartierne med en flot og artsrig urte- og græsvegetation.
Den grå klit.
Den grå klit følger dels den hvide klit på lokaliteter, hvor det klitdannende materiale er relativt kalkfattigt, dels grønsværsklitten ved fortsat udvaskning af klitsandet. Den grå klit ligger
som naturtype mellem den hvide klit og klitheden.
Naturtypen ses oftest i stor- eller småmosaik med partier af klithede, hvor den grå klit gerne
er dominerende på klittoppene og på de sydvendte klitsider, vegetationen er sparsom og præget af forskellige laver samt karplanter som blåmunke, sandstar, sandskæg m.fl.
Tidligere var den grå klit præget af vindbrud og sparsomt bevokset, men på grund af tilførsel
af luftbårne næringsstoffer og tidligere tiders sandflugtsdæmpning er der sket en accelererede
tilgroning og dermed reduktion af den grå klit. Der er dog fortsat store arealer med grå klit i
undersøgelsesområdet.
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Klitheden – Hanstholm Vildtreservat

Revling

Klitheden.
I det åbne klitlandskab er klitheden den dominerende naturtype.
Klitheden starter som små pletter i den grå klit, der langsomt vokser sammen til en sammenhængende hedevegetation med dværgbuske som revling, hedelyng, klokkelyng m.fl.
Først optræder revling og lyng, senere indfinder mange andre hedeplanter sig. I lavningerne er
mosebølle og gråris ganske almindelig. Særlig karakteristisk for klitheden er den smukke klitrose.

Mosebølle

Klitrose

Successionen i klitheden kan ende med mere eller mindre dominerende trævækst af indførte
arter, hvis der ikke fortages den nødvendige naturpleje.
I klitheden har tilgroningen medført et mere vindfast klitlandskab, hvor den frie dynamik og
deraf følgende vindbrud næsten helt er ophørt.
Det er på klitheden, vi af og til kan finde den ynglende hjejle.
Ovenstående 3 naturtyper er af stor national og international interesse og findes især i Hanstholm Vildtreservat, Vangså Hede, Ålvand og klithederne mellem Stenbjerg og Lodbjerg.
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Kalkskrænterne
I den nordlige del af nationalparkens undersøgelsesområde, 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.
Som eksempel kan nævnes klit-limurt, hvidgrå draba, smalbægret ensian og bakkefnokurt.
Hvad angår spændende fauna, så er det ofte langs kystskrænterne, man kan opleve de store
rovfugle havørn, kongeørn og fiskeørn.
Hovedparten af skrænterne bliver i dag afgræsset af kreaturer og heste.
De ferske enge.
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 botanisk betydning, idet der disse steder er forekomster af orkideerne sumphullæbe, kødfarvet gøgeurt og maj-gøgeurt. Også slangetuge, leverurt, eng-ensian og vibefedt
kan findes i de ferske enge.
Skal naturværdierne i disse enge bevares, er det vigtigt, at der ikke sker tilførsel af gødningsstoffer.
Naturtypen bliver de allerfleste steder holdt i god naturlig tilstand ved et passende græsningstryk med kreaturer og heste.
Strandenge.
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 helt 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. Som det eneste sted i Thy findes her stilkløs kilebæger, tætblomstret hindebæger,
smalbladet kællingetand. Af sjældenheder kan nævnes stilket kilebæger, liden tusindgylden,
strand-tusindgylden m.fl.
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 EFfuglebeskyttelsesområde.
De rastende vandfugle er især knyttet til lagunen og strandengene. De arter, der optræder i
størst tal er gråand, krikand, pibeand, samt om efteråret især taffeland og hvinand. Desuden
raster flokke af blishøne, knopsvane, sangsvane og pibesvane.
Af rastende vadefugle, skal først og fremmest nævnes hjejle, vibe, strandskade, almindelig
ryle, stor regnspove og dobbeltbekkasin.
De mest karakteristiske arter af ynglefugle i området er knopsvane, gravand, gråand, spidsand
og blishøne. Af vadefugle yngler strandskade, klyde, vibe, rødben, og stor kobbersneppe som
de mest almindelige arter.
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På Agger Tange findes en stor koloni af hættemåge samt mindre bestande af stormmåge, havterne og dværgterne.
Er man heldig kan man få et glimt af spættet sæl, som holder til på sandbanker og rev i Nissum Bredning. Den samlede bestand tæller på visse årstider over 100 dyr.
3.2.1.3 Kulturpåvirket natur
Klitplantagerne og de få landbrugsarealer i undersøgelsesområdet er kulturpåvirket natur.
Omkring begyndelsen af 1800´tallet opstod den tanke, at man ved træplantning kunne skabe
en solid og vedvarende dæmpning af sandflugten. I 1815-20 blev flere plantninger anlagt i
Thy, men resultaterne var dårlige og i 1838 blev de opgivet. Rester fra disse plantninger kan
ses i Tvorup Klitplantage (Thagaards plantage) og 2 steder Hanstholm Vildreservat.
I 1853 blev nye forsøg med mange forskellige træarter udført. Denne gang lykkedes forsøgene, bl.a. fordi man fandt ud af inden plantningen at dække sandet med afhugget lyng. Det betød at planterne ikke blev ødelagt af sandpisk. Bjergfyr og østrigsk fyr slog bedst an, hvorfor
de blev anset for hovedtræarter, medens skovfyr, hvidgran, ædelgran og eg kun blev brugt i
mindre omfang.
I de følgende årtier var det næsten kun bjergfyr, som blev plantet på de meget store arealer,
som fra omkring 1880 til omkring 1910 og også senere blev indkøbt til tilplantning.
Man sagde, at man rullede et bjergfyrtæppe ud over klitterne.
I dag er bjergfyrren de fleste steder udskiftet med mere værdifulde træarter. Specielt er det
lykkedes godt, når sandlaget er tyndt og dækker frugtbar morænejord. Store arealer er i dag
tilplantet med sitkagran, alm. ædelgran, nobilis og forskellige løvtræer. Væksten er naturligvis
præget af vinden, havets nærhed, sandlagets tykkelse, frost o.s.v., men alligevel fremtræder
klitplantagerne i dag som et mangesidigt skovbrug, hvor produktion, beskæftigelse, naturbeskyttelse og rekreation går op i en sammenhængende enhed.
Plantagerne i undersøgelsesområdet i dag rummer store naturværdier. Flere generationer af
nåleskov har skabt et skovmiljø, som giver plads for et stigende antal arter af både planter og
dyr, som hører den nordiske nåleskov til. Hertil kommer at mange af klithedens oprindelige
arter har fundet levesteder i klitplantagernes åbne partier.
Klitplantagernes areal udgør ca. 1/3 af den eventuelt kommende nationalpark.
90% er bevokset med nåletræer og 10% med løvtræer.
Landbrugsjord i omdrift udgør ca. 1% af det samlede areal og indeholder ikke store naturværdier, dog kan de have betydning som fourageringssteder for mange af områdets fugle og pattedyr. Det samme gælder de noget større arealandele, som er udlagt til græsning.
Nåletræsbevoksningerne
Vækstbetingelserne i klitplantagerne er meget varierende. Vekslende fra vestlige, forblæste og
magre områder på de gamle havbundsarealer til de østlige, beskyttede områder, hvor morænebunden kun delvist er dækket af tidligere sandflugt.
Skovtyperne varierer tilsvarende fra lave, forblæste partier med bjergfyr til frodige og højstammede bevoksninger med alm. ædelgran, sitkagran, skovfyr, bøg/løvtræ, lærk m.fl..
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Hovedparten af plantagerne er anlagt i perioden 1900 – 1930 og bortset fra de magreste bevoksninger med bjergfyr, er hovedparten af bevoksningerne siden blevet forynget 1–2 gange.
Disse konverteringer er i stor udstrækning sket ved renafdrift af større eller mindre arealer.
Renafdrifterne har i høj grad været hæmmende for etableringen af en mere vedvarende skovbundsflora. Der er dog i årenes løb sket stedvise indvandringer af nye plantearter, efterhånden
som de skovbevoksede arealer er blevet ældre og har fået mere skovkarakter i retning af de
nordiske skovmiljøer.
Meget af klitplantagernes nuværende flora er levn fra det oprindelige åbne klitlandskab. Efterhånden som plantagerne er vokset til, er der kommet nye arter hertil. Bl.a. fra de norske
skove med trækfugle som skovsneppe eller hjemført plantemateriale, ligesom karsporeplanternes fine sporer kan være bragt hertil med vinden.
Af nyere forekomster kan nævnes femradet ulvefod, bjerg-dunbregne, guldskæl-mangeløv,
enblomstret vintergrøn, ensidig vintergrøn, glat snylterod, linnæa samt orkideerne hjertebladet fliglæbe og knærod.
Desuden findes mange forekomster af almindelig ulvefod, skov-dunbregne, tredelt egebregne,
liden vintergrøn m.fl.
Fuglelivet i plantagerne adskiller sig meget fra klithedelandskabets. Efterhånden som nåleskovene har udviklet sig til stabile økosystemer, har fuglearter, som er tilknyttet nåleskoven,
indfundet sig.
I dag rummer klitplantagerne både karakteristiske og sjældne arter som f.eks. skovsneppe,
duehøg, grønspætte, gråsisken, natravn og på det seneste har stor hornugle indfundet sig i den
nordlige del af undersøgelsesområdet.

Stor hornugle – unge

Natravn

Hvad pattedyrene angår, så er det specielt råvildt og kronvildt, som tiltrækker sig opmærksomheden i projektområdet. Råvildtbestanden har udviklet sig siden plantagernes anlæg og
findes i dag overalt i landskabet. Siden slutningen af 1970´erne er der dels indvandret kronvildt 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 Thy vurderes at ligge på 6-800
individer. Efterhånden som bestanden udvikler sig vil dyrene få større betydning for plejen af
naturarealerne.
Udover hjortevildtet findes der stabile bestande af ræv, grævling, hare, husmår, egern m.fl.
Muldvarpen var ukendt i for 10-15 år siden, og er nu på vej ind i området fra nord.
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Kronhjort i klitlandskabet – Foto: Jan Skriver

Løvtræsbevoksningerne
Løvtræsbevoksningerne udgør kun godt 10 % af klitplantagerne, men de er under stadig udvidelse.
Artsudvalget er helt domineret af eg og bøg. Dertil kommer mindre bevoksninger med blandinger af ahorn, elm, birk m.fl. samt små bevoksninger med ask i grundvandsnære områder.
Nogle af de fugtige lavninger er tidligere blevet tilplantet med birk og rødel eller bevokset med pilekrat.

I de ældre løvtræsbevoksninger, der oftest ligger i nærheden af områdets funktionærboliger,
træffes flere nye arter, der formentlig i vid udstrækning er hentet hos kolleger på østdanske
skovdistrikter. De indslæbte planter har med større eller mindre held og ønskelighed efterhånden bredt sig således, at der nu findes naturaliserede bestande af bl.a. gul anemone, skovfladbælg, bingelurt, almindelig guldnælde, desmerurt, ramsløg, enblomstret flitteraks og
dansk ingefær.
Vådområder i klitplantagerne
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.
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Generelt vil de uforstyrrede, lysåbne vådområder i plantagerne være at sammenligne med de
våde klitlavninger.
Mange af skovgrøfterne er voksested for flere sjældne arter. Selve grøftebunden, der ofte udtørrer eller er blevet oprenset, rummer ikke de store botaniske forekomster. Derimod sker der
på grøftesiderne ofte vandudsivning, der især på de nordvendte grøftesider giver ideelle
vækstbetingelser for især spændende karsporeplanter som otteradet ulvefod, femradet ulvefod, almindelig ulvefod, skov-padderok, bjerg-dunbregne, skov-dunbregne og kambregne.

3.2.2

Tabte naturværdier

Gennem de sidste 150 år er der forsvundet store arealer af de oprindelige klitheder og vådområder i undersøgelsesområdet.
De tabte naturværdier skyldes hovedsagelig etableringen af klitplantagerne, idet skovrejsningen overalt foregik ved at indtage de åbne og sandflugtsprægede klitlandskaber. Se afsnit
3.2.1.3.
Sammenligninger med ældre kort giver et godt billede af de store forandringer og tab af naturværdier, som udnyttelsen af de dengang store sammenhængende klitheder har forårsaget.

Den vestlige del af Nors Sø ca. 1880

Den vestlige del af Nors Sø 2005

Efterhånden som plantagerne har udviklet sig er mange lysåbne småbiotoper forsvundet på
grund af tilgroning. Samtidig er vådområderne flere steder udtørret som følge af grøftning og
dræning. 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.
Den øgede tilførsel af kvælstof via luften har de sidste årtier virket stabiliserende på klitnaturen og fået tilgroningen til at foregå hurtigere. Den dynamik, som er nødvendig for at klithedens bevarelse, er gennem årene blevet dæmpet til ugunst for de arter, som er karakteristisk
for naturtypen.
Successionen i er ”speeded op”, og klitheden er nogle steder blevet græsdomineret.
Naturværdierne i undersøgelsesområdet er de fleste steder intakte på grund af arealernes størrelse og beskyttelsesforanstaltningerne, men nogle arter er alligevel forsvundne eller i stærk
tilbagegang. Vi kender langt fra omfanget og mange faktorer spiller ind. Lokale forhold kan
ikke alene tilskrives udviklingen.
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Det er kun på det botaniske område (karplanterne), at der findes oplysninger om arter, der er
forsvundne eller i tilbagegang. Opgørelsen for undersøgelsesområdet dækker perioden 1850 2005:
Forsvundne plantearter
Plantearter i tilbagegang

14
49

Hovedparten af disse planter er knyttet til de næringsfattige og våde klitlavninger, hvor arterne er særligt tilpassede til at overleve i et barsk miljø og hvor konkurrencen fra andre planter
ikke er en trussel. Når vådområderne tørrer ud og der tilføres næring fra luften, så forsvinder
arterne med de smalle nicher.
Det skønnes, at også dagsommerfuglegruppen er blevet reduceret. F.eks. er hedepletvingen
ikke blevet iagttaget i flere år på de tidligere fundsteder.
3.2.3

Trusler mod naturen

Registreringen af de eksisterende og tabte naturværdier giver et godt grundlag for at lokalisere
og erkende de største trusler mod naturværdierne i undersøgelsesområdet. Blandt de væsentligste trusler er tilgroning af de åbne naturtyper, eutrofiering, indførte nåletræer, udtørring og
dræning af vådområder, manglende spredningsmuligheder, manglende eller uhensigtsmæssig
pleje, invasive arter, rovdyrs jagt og fortæring af sjældne dyr, gåsefugles forurening af næringsfattige søer og forstyrrelser på grund af friluftsliv og turisme.
•

Tilgroning er et stort problem, da der generelt i området er tale om lysåbne naturtyper.
Tilgroning vil medføre, at der ændres på lysforhold og mikroklima. Dette betyder en
forringelse af plante- og dyreliv. Tilgroningen skyldes primært indvandring af selvsåede træer fra plantagerne og eutrofieringens negative indflydelse på udviklingen i de
sårbare plantesamfund. Klithedens naturlige lave vegetation overskygges af træerne.
Samtidig virker træernes kroner som et filter, hvorpå luftens indhold af kvælstof afsættes. Der er tale om en ond cirkel, fordi den øgede tilgang af kvælstof medfører at tilgroningen accelereres og klitvegetationen udkonkurreres.

•

Eutrofiering skyldes tilførsel af plantenæringsstoffer, primært kvælstof og fosfor. Denne tilførsel kommer henholdsvis fra nedsivning fra marker i omdrift, renafdrifter i plantagerne og fra nedfald af luftbåren kvælstof, som nok desværre er den væsentligste kilde. Problemet med eutrofiering er, at de naturtyper, der ligger i undersøgelsesområdet,
generelt er næringsfattige. Tilførsel af næringsstoffer er yderst kritisk for de plantearter, som er tilpasset til de næringsfattige forhold, da de vil blive udkonkurreret af mere
almindelige og næringstolerante arter. En sådan forringelse af plantelivet i et område
vil uundgåeligt også medføre en forringelse af dyrelivet. Eutrofiering medfører mere
tæt plantedække og virker stabiliserende på dynamiske klitsystemer, hvilket er uønsket
i et dynamisk miljø.
Danmarks Miljøundersøgelser vurderer at der i dag afsættes mellem 6 og 15 kilo kvælstof fra luften pr. hektar pr. år. Den naturlige tilførsel af kvælstof fra atmosfæren vurderes at ligge mellem 2 og 5 kilogram. Stigningen i atmosfærens indhold af kvælstof
skyldes især fordampning af ammoniak fra trafik, industri og landbrugets husdyrhold.
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•

Klitplantagerne er anlagte med indførte nåletræer (bjergfyr, contortafyr, sitkagran,
ædelgran m.fl.), ofte i meget store blokke uden særlig skelnen til landskabets former.
Disse flader af ensaldrende nåletræer en alvorlig hindring for indførelse af mere ekstensive skovdriftsprincipper - naturnært skovbrug. Dynamikken i klitplantagerne er
temmelig beskeden, og det er derfor nødvendigt at dyrke skoven med henblik på at sikre en mere varieret skov, med stor artsrigdom.

•

Mange lokaliteter i undersøgelsesområdet er eller har været udpræget fugtige. Fugtige
lokaliteter er særdeles vigtige for den biologiske mangfoldighed. Udbredelsen af disse
lokaliteter er mange steder blevet begrænset af forskellige former for dræning primært i
form af grøfter. Endvidere gror mange vådområder til med uønskede trævækster.

•

Klitplantagerne når flere steder helt ud til de yderste klitrækker nær havet. Herved er de
nord-sydgående sammenhænge mellem klithederne brudt. Endvidere er mange småbiotoper i plantagerne isolerede og uden spredningskorridorer. Disse barrierer er en hindring for spredning af dyr og planter.

•

Støttemulighederne i forbindelse med afgræsning af naturarealerne er blevet forringet.
Det kan blive vanskeligt finde tilstrækkeligt med husdyr til afgræsning af et stigende
antal arealer med plejebehov.

•

Invasive arter, som bjergfyr, gyvel, glansbladet hæg og rynket rose, er et stigende problem.

•

Ræv og krage optræder regulerende på værdifulde og sjældne bestande af ynglefugle i
projektområdet.

•

Gåsefremgangen er ødelæggende for miljøtilstanden i undersøgelsesområdets lobeliesøer. Gæssene bruger i stigende grad søerne som både spisekammer og toilet. Gåselort
gøder de næringsfattige søer i en sådan grad, at der er sket skader flere steder. Indholdet af kvælstof og fosfor er i nogen af søerne blevet fordoblet.

•

Visse fuglearter, som forekommer i området, er meget følsomme overfor forstyrrelse
fra forskellige aktiviteter. En øget turisme i forbindelse med en udpegning af området
til nationalpark vil sandsynligvis medføre en større færdsel i området.

Lyngby hede under tilgroning med bjergfyr
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3.2.4

Nøgleparametre for naturens udvikling

Til sikring af naturværdierne og deres udvikling bør en fremtidig nationalpark i Thy baseres
på følgende 4 principper11
•

•
•
•

Vildhed – Den fri udfoldelse af de naturlige processer uden menneskets påvirkninger.
Biologisk set er det indlysende, at naturen er bedst til selv at skabe natur af høj kvalitet.
Enhver foranstaltning der hindre de naturlige processer har dermed en negativ indflydelse
på naturkvaliteten.
Oprindelighed – Sikre oprindelige naturområder (naturligt hjemmehørende).
Autenticitet – Ægthed - naturen er hvad den giver sig ud for at være.
Kontinuitet – Sikre naturen og den variation over lange tidsrum og ved sammenhæng
mellem naturområderne og naturtyperne.

Alle 4 principper er aktuelle i Thy, dog i varieret udstrækning.

3.5.2

Potentielle naturværdier og vigtige indsatsområder

Naturen er højst prioriteret i en evt. kommende nationalpark i Thy.
På det lange sigt skal naturen være rig og varieret samt leve i balance med de mange bæredygtige aktiviteter, som vil komme i en nationalpark.
Selv om undersøgelsesområdet i dag indeholder store naturværdier er der et stort potentiale
for at løfte niveauet yderligere ved at skabe større sammenhæng imellem naturområderne og
styrke det eksisterende naturindhold.
Naturindholdet i plantagerne kan forbedres betydeligt ved en aktiv drejning mod naturnær
skovdrift med en større andel hjemmehørende træarter.
Med baggrund i arbejdsgruppen Naturen´s rapport anbefaler styregruppen følgende vigtige
indsatsområder, som tager udgangspunkt i naturværdierne og danner baggrund for de egentlige handleplaner i kapitel 2.
•

Bedre beskyttelse af den eksisterende natur. Det er både økonomisk og mest rationelt at
give bevaringen af eksisterende naturværdier højeste prioritet. I kraft af analyser, størrelse
og sårbarhed vurderes klithederne at have højeste prioritet, idet tiltag her dels vil sikre det
særligt sjældne og dels vil bidrage med større artsrigdom.

•

Det er vigtigt at foretage en bekæmpelse af tilgroningen gennem forbedret rydning, græsning, afbrænding og evt. slåning. Specielt for Thy er det, at man har muligheden for at udnytte kronvildtet som naturlige græssere, hvis man søger at forbedre vilkårene for vildtet i
nogle udvalgte områder. Desuden bør man inden for en nationalpark forbedre mulighederne for tilskud til græsning med husdyr. Det anses for væsentligt, at der ikke udsættes

11

DMU, fagligrapport nr. 285 om naturkvalitet
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eksotiske arter såsom bævere, vildheste, bison eller lignende, selvom det er tænkt som naturpleje. Dette skyldes dels hensynet til autenticiteten og dels, at man ikke kender eventuelle negative konsekvenser ved sådanne udsætninger.

Afbrænding af klithede

Kronvildt på klitheden – Foto: Jan Skriver

•

Det forsøges aktivt at begrænse eutrofieringen til det naturlige baggrundsniveau.
Det er vigtigt, at man får begrænset eutrofieringen i området. Dette kan gøres ved, at man
får omlagt de få arealer der er i omdrift til græsning eller anden ekstensiv drift. Dette kan
gøres ved en forbedring af kompensationsmulighederne for arealer inden for området. Det
er frivilligt for private lodsejere, men det skal gøres attraktivt at omlægge.

•

Det er vigtigt, at man genskaber noget af den dynamik, som er karakteristisk for klitsystemerne. Dette kan gøres gennem afskrabning af førnen, fældning af beplantninger og afbrænding. Det er vigtigt, at man gennemfører grundige undersøgelser, inden man foretager ændringer i naturtilstanden i området. Afskrabning af førnen bør fortrinsvis gennemføres, hvor kulturarealer omlægges til naturarealer.

•

Det er vigtigt, at fremme de langsigtede planer for den fremtidige forvaltning af skove og
naturarealer i undersøgelsesområdet og at omlægge skovdriften til naturnær skovdrift, idet
denne driftsform i langt højere grad end den klassiske drift vurderes at kunne balancere
hensynene til både økonomi, økologi, de rekreative og landskabelige muligheder.
Den langsigtede udvikling baserer sig på en skovudviklingstypeplan, som indeholder forskellige typer af skovøkosystemer, som egner sig for Thy.
Hertil kommer landskabsplanen, som udarbejdes på grundlag af landskabsanalysen. Landskabsplanen skal pege 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.

•

Klitplantagernes nåletræsbevoksninger skal i løbet af en skovgeneration forvandles til
naturnært skovbrug med øget løvtræandel. Konverteringen fra nåleskov til løvskov skal
styrkes med flere plantninger af oprindelige løvtræer, hvor man har fældet nåleskoven.
Der skal i et vist omfang skabes sammenhæng og genoprettes klitlandskaber, sletter og
moser inden for de nuværende klitplantagers grænser. Der bør også udvælges områder
med 1. generation beplantninger som lades urørte - som historiske minder om sandflugt og
"kampen mod naturen".
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•

Det er vigtigt, at forbedre sammenhængen mellem de store klitheder ved gennemførelse af
driftsplanens rydningsforslag i overgangszonerne. Overgangszonerne udgør i alt 2670 ha.

•

Det er vigtigt, at man så vidt muligt og uden at påvirke private naboejendomme søger at
genskabe den naturlige vandstand i de åbne klitlandskaber og i plantagerne gennem afvikling af dræn og grøfter.

•

Man skal være opmærksom på, at der kan komme en øget turisme som følge af implementeringen af en nationalpark. Der bør derfor iværksættes tiltag for at styre besøgende uden
om de sårbare områder og hen i mere robuste områder med større tolerance. Dette kan gøres gennem et veldefineret stisystem og øget formidling ved skilte, informationstavler og
udsigtspunkter/tårne.

Konkrete eksempler på naturforbedringer i en eventuel nationalpark i Thy.
•

Der iværksættes over en årrække på 20-25 år rydninger og tyndinger på 700 ha i overgangszonerne. Rydninger som skaber store sammenhængende arealer prioriteres højest.
Den vestlige del Vilsbøl Plantage, Nystup Plantage vest for Kystvejen, Tvorup Plantage
vest for Kystvejen, Stenbjerg Plantage og dele af Lodbjerg Plantage.

•

Den naturnære skovdrift og konverteringen til mere løvtrædominerede skovtyper implementeres hurtigere i nationalparken end udenfor. Isolerede småbiotoper i plantagerne
sammenkædes med spredningskorridorer.

•

Tilplantningen med henblik på pyntegrøntproduktion ophører i nationalparkområdet og
produktionen udfases i takt med, at bevoksningernes omdriftsalder opnås.

•

Den naturlige vandstand genskabes i den vestlige del af Vilsbøl Plantage og i dele af Tvorup Plantage og Stenbjerg Plantage.

•

Alle kilder til okkerudfældning søges stoppet ved tilkastning af grøfter og hævning af
vandstanden under hensyn til naboforhold.

•

Rydning af selvsåninger, afbrænding og afgræsning på klithederne intensiveres overalt i
nationalparken.

•

Omkring de store søer sikres afgræsningen for at begrænse tilgroningen.

Som det fremgår rummer undersøgelsesområdet for Nationalpark Thy allerede i dag store
nationale og internationale natur- og landskabsværdier i form af kyst, klitter, klitheder, søer
og klitplantager.
De anbefalede indsatsområder til styrkelse af naturen og de konkrete forslag til naturforbedringer vil over en kort årrække løfte nationalparken i Thy op i international særklasse, idet
området vil komme til at fremstå, som det bedste eksempel på de naturværdier, som det danske og nordatlantiske klitlandskab indeholder.
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Vangså heden

3.3

Friluftsliv og turisme
"Nej, en jæger a den stuer å den rigtige slaw,
han var given ve hans vugg en kostelig gaw.
Hans verden var æ mark å æ skow å æ kjaer
Han lod sæ et stængg ind a hans kuen å hans baer."12

3.3.1

Nuværende muligheder for friluftsliv og turisme

De nuværende muligheder for friluftsliv i projektområdet er gode. Da hovedparten er statsejede områder er der fri adgang året rundt og døgnet rundt på langt de fleste arealer.
3.3.1.1 Nuværende organiseret benyttelse
En analyse af benyttelsen opgør det årlige besøgstal i projektområdet til knapt 800.000.
Heraf er kun 10 % organiserede brugere og af disse udgør golfspillere omkring halvdelen.
Andre former for organiseret friluftsliv er orienteringsløb, motionsløb, spejderarrangementer,
militære øvelser, guidede naturture, 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 museet, DN og Biologisk
forening for Nordvestjylland.
3.3.1.2 Nuværende uorganiseret benyttelse
Den uorganiserede benyttelse, som altså er langt den største, retter sig især mod stranden og
plantagerne. 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 gåture og
til badning.
12

Fra digtet "Ajs var jæger" af Hans Bakgaard
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En turismeundersøgelse gennemført i sommeren 2004 (bilag 5.1.3) 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”.
3.3.1.3 Eksisterende publikumsfaciliteter
Der findes - især i plantagerne – en lang række publikumsfaciliteter, såsom P-pladser med
toiletter, borde, bænke og informationstavler, afmærkede vandreruter, 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.

Fiskebro for handicappede - Bagsøen

Shelter – Peter Odgaards Plads

3.3.1.4 Eksisterende besøgscentre
Næsten alle eksisterende besøgscentre findes i bysamfundene uden for, men for kystbyernes
vedkommende i meget nær tilknytning til projektområdet:
Besøgscenter / Udstilling
Museumscenter Hanstholm:
1) Bunkersmuseet
2) Hanstholm Fyr
Naturcenter Vorupør
Vorupør Museum ( afdeling af
Thisted Museum )
Nordsø Akvariet, Vorupør
Stenbjerg Redningsmuseum
Faddersbøl Mølle
"Æ Beeshus", Vestervig
De sorte huse, Agger
Limfjordscentret Doverodde
Heltborg Museum
Thisted Museum

Formidling af
Besættelsestidens historie, Atlantvolden
Hanstholm Havn, Skudefart og kysthandel, Redningsvæsen, Natur
Naturen i Thy. Ubemandet udstilling
Fiskeri, Bådebygning, Kulturhistorie, Personalhistorie
Havets fisk
Redningsvæsen, Kulturhistorie, Lokalhistorie. Ubemandet udstilling
Naturhistorie, Møllehistorie, Lokalhistorie. Ubemandet udstilling
Historie. Ubemandet udstilling
Natur, Kystsikring, Lokalhistorie. Ubemandet udstilling
Natur, Kulturhistorie, Lokalhistorie, Kunst
Kunst, Kulturhistorie. Jernalderværksted med skoletjeneste
Ærkæologi, Historie, Kulturhistorie, Personalhistorie

3.3.1.5 Eksisterende overnatningsmuligheder
Der findes kun få overnatningsmuligheder inden for selve projektområdet i form af primitive
overnatningssteder i plantagerne og enkelte udbydere af bondegårdsferie og bed and breakfast.
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Derimod findes i de omgivende bysamfund Hanstholm, Klitmøller, Vorupør, Stenbjerg og
Agger et bredt udvalg af campingpladser, hoteller, kroer og udlejningshuse.

3.3.2
Forslag til styrkelse af friluftsliv og turisme
Der vil være gode muligheder for at fastholde og udvikle mulighederne for friluftslivet i en
kommende nationalpark. Samtidig med at der gøres tiltag, som kan fremme turismen i området, skal det sikres, at lokalbefolkningens muligheder for at bruge naturen ikke indskrænkes,
men kan fortsætte på mindst samme niveau som i dag.
3.3.2.1 Områdets bæreevne
Den før omtalte undersøgelse af benyttelsen af projektområdet konkluderer blandt andet, at
benyttelsesgraden sammenlignet med andre naturområder i landet er ”under middel”. Dertil
kommer, at langt den meste færdsel sker i de mest robuste områder, nemlig i plantagerne og
på strandene, mens benyttelsen af de mere sårbare klitheder og vådområder er meget begrænset.
Søerne er sårbare og kræver særlige hensyn. Der findes allerede i dag en zonering, som tillader visse aktiviteter i nogle søer, men ikke i andre, eller som opdeler den enkelte sø i benyttelseszoner. En sådan zonering vil blive et vigtigt styringsredskab i en kommende nationalpark.
3.3.2.2 ”Styring” af færdslen
Der er ingen tvivl om, at plantagerne og strandene kan bære et større antal besøgende, men
det kræver, at den organiserede færdsel styres og koordineres, sådan som det også sker i dag
på skovdistriktets arealer.
Det kræver desuden, at den uorganiserede færdsel, som er langt den største, styres gennem
udbygning af det eksisterende net af cykle- og vandrestier, ridestier, informationstavler, toiletter, bålpladser, udsigtstårne, hundeskove m.v.
Ridning har i dag et ret beskedent omfang og udgør sjældent et problem hverken i forhold til
sårbare naturområder eller til andre brugergrupper. Men der er et stort potentiale for vækst i
rideturisme, og når det udnyttes bliver der behov for en større styring, blandt andet gennem
anlæg af flere ridestier.
3.3.2.3 Særlige hensyn ved sårbare naturområder
Nye faciliteter placeres under udstrakt hensyn til naturværdierne. Meget sårbare og normalt
utilgængelige områder gøres tilgængelige ved at der lægges stier i deres udkant og ved at der
bygges observationstårne og skjul. Fjernovervågning med digitalkameraer er en oplagt mulighed for formidling af særligt følsomme naturfænomener, som f. eks. ynglende traner.
3.3.2.4 Særlige hensyn til gangbesværede
Der findes i dag mellem 40 og 50 afmærkede vandreruter i plantagerne, hvoraf nogle få er
specielt udformet med henblik på gangbesværede. Der gøres en indsats for at forbedre mulighederne for gangbesværede og handicappede. Hensynet hertil instinkts ved alle nye tiltag, og
det eksisterende stinet tages op til revision. Det overvejes også, hvordan eksisterende vandreruter kan sammenkoble til længere stiforløb. Målet er at skabe bedst mulige adgangsmuligheder for alle med interesse for friluftslivet.
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3.3.2.5 ”Vildmarksturisme”
Markedsundersøgelser fortæller, at den hastigst voksende industri i dagens samfund er oplevelsesindustrien, som har en årlig vækst på 10 %. Rejseindustrien kappes om at tilbyde aktive
ferier til eksotiske og helst uberørte rejsemål, og også indenrigs opstår der nye brands som
”Sort Sol” i Sønderjylland og ”Bæversafari” på Klosterheden. En kommende nationalpark i
Thy har alt hvad der kræves for at kunne tilbyde aktive oplevelser til den kræsne turist, netop
fordi karakteren af vildmark er det, der i særlig grad kendetegner naturen i området. Det giver
gode muligheder for at introducere en form for vildmarksturisme ( nationalparksafari ), som
kombinerer oplevelsen af naturen med forskellige former for fysisk udfoldelse.
Der vil være tale om guidede ture, hvorved det sikres, at der vælges færdselsveje og overnatningssteder, som tager fornødent hensyn til sårbare naturområder.
Turene kan have forskellig varighed og forskellig sværhedsgrad, hvorved de kan tilpasses
forskellige målgrupper.
Turene vil være med til at markedsføre egnen og vil også på anden måde stimulere det lokale
erhvervsliv, idet der indlejes rideheste, cykler, kanoer m.v.
3.3.2.6 Pakketurisme
Det kan forudses, at nationalparkbetegnelsen vil medføre en stærkt øget interesse for området
fra naturinteresserede fra ind- og udland. Her vil Ikke mindst ”det grå guld” vil være en oplagt
målgruppe for markedsføringen. Man kan forestille sig pakketure, som inkluderer guidning i
bussen og ved udvalgte seværdigheder, forplejning og evt. overnatning.
Der vil også være særdeles gode muligheder for at udbyde rideferie og cykelferie, både i form
af guidede gruppearrangementer og i form af ”gør-det-selv”-ture efter et forud fastlagt koncept.
Alle disse tiltag vil medføre en styrkelse af det lokale turisterhverv og detailhandelen.
3.3.2.7 Jagt
Jagten på private arealer skal kunne fortsætte uden indskrænkninger som følge af nationalparkprojektet. På de statslige arealer vil der fortsat være jagtudleje på de fleste skovarealer.
Ændringer i vilkårene for jagtudleje vil gøre det nemmere for lokale jægere at få adgang til
jagt i statsskovene. På de ikke-udlejede arealer vil der også fremover blive afholdt nabo- og
jagtforeningsjagter og jagter for nye jægere, hvor lokale jægere inviteres til at deltage. Der vil
også på statens arealer i et vist omfang kunne gennemføres dagjagter, hvor jægere kan købe
sig adgang til at deltage. På længere sigt forventes der en voksende bestand af råvildt og
kronvildt på grund af naturnær skovdyrkning og den ekstensivering af jordbruget, der forventes at følge af nationalparkprojektet.
3.3.2.8 Fiskeri
Lystfiskere i ind- og udland er en meget stor målgruppe.
Lystfisketurisme kendes i området i dag i form af havture fra Vorupør og Hanstholm til blandt
andet ”Det gule Rev”. Også fiskeri fra moler og høfder ved Agger, Vorupør og Hanstholm er
populært. Endelig er der en del ferske vande, hvor fiskeriet enten er frit eller kan udøves mod
køb af dagkort. Med sine store søer og beliggenheden mellem hav og fjord har området alle
muligheder for en udvikling af tilbudet til lystfiskere. Rapporten fra Naturvejlederordningens
Rejsehold har en række forslag til hvordan infrastrukturen kan forbedres med henblik på markedsføring af Nationalpark Thy som et lystfiskerparadis.

56

Status og udviklingsmuligheder
3.3.3

Besøgscentrenes fremtidige rolle som støttepunkt for friluftslivet.

Formidlingen er et meget vigtigt aspekt ved en kommende nationalpark. Det er formidlingens
mål at skabe
forståelse for naturens sammenhænge og for områdets særlige kulturhistorie og desuden at
oplyse om frilufts- og erhvervslivets muligheder i området.
Formidlingen vil ske gennem et centralt formidlings- og videnscenter og et antal mindre temacentre spredt ud over projektområdet.
3.3.3.1 Det centrale besøgscenter
Hovedcentret vil skulle opføres til formålet på et centralt sted i projektområdet. Centret vil
være bemandet og primært fungere som informationscenter og indgang til formidlingen i hele
nationalparken. Herfra udføres rådgivning og vejledning af parkens gæster, og herfra udgår
tråde til de mindre lokale temacentre. Herfra koordineres et flyvende korps af natur- og kulturformidlere, som geografisk og temamæssigt dækker hele projektområdet. Her findes også
hovedudstillingen om parkens natur og kulturhistorie med henvisninger til temacentrene.
3.3.3.4 Temacentrene
Temacentrene er i hovedsagen ubemandede. De har til huse i eksisterende bygninger og formidler hver især et hovedtema, samtidig med, at de rummer henvisninger til hovedcentret og
til de andre temacentre.
Følgende er eksempler på mulige centre og temaer:
Temacenter

Tema

Agger Tange
De Sorte Huse i Agger
Lodbjerg Fyr
Lyngby
Stenbjerg Landingsplads
Vorupør Museum
Bøgstedrende
Klitmøller
Hanstholm Fyr

Fugle
Kystsikring, landskabsudvikling
Landskab, geologi og oldtidshistorie
Udflytterkultur, fiskerbønder, sommerturisme
Redningsvæsen, lokalhistorie
Kystfiskeri, bådebyggeri, lokalhistorie
Sandflugt, klitdæmpning og skovrejsning
Skudefartens historie
Redningsvæsen, klithedens natur og pleje,
fugle
2. Verdenskrig

MuseumsCenter Hanstholm

3.3.3.3. Skoletjeneste
Naturformidling for skolebørn og andre foregår i dag i betydeligt omfang på Thy Statskovdistrikt ( se afsnit 3.3.1.1.). Efter oprettelse af en nationalpark vil der formentlig være en stigende efterspørgsel, dels fra lokale skoler og institutioner, men også fra for eksempel fjerntliggende skoler og institutioner på lejrskoleophold.
Det må derfor overvejes at oprette en naturskole omkring Søholt, som har en central placering
i projektområdet, og som samtidig har gode trafikforhold og mulighed for gode og varierede
naturoplevelser.
Naturskolen kunne samtidig være temacenter med fokus på klitplantagerne og de store søer.
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3.4

Kulturhistorien

"Afgrøden var derfor meget ringe. Kartofler avlede vi bedst, selv om de var smaa - og lidt
Rug, men som Føde forslog det alligevel ikke. Vi havde 2 Køer og op til 30-40 Faar, det var
vidst den bedste Indtægt, naar der var Held ved Uld og Lammene. Vi havde også nogle Høns.
Huset var ikke stort og ikke vort, men hørte til Søgaard i Nors. Det var lejet - Far skulde grave 24 læs Fladtørv, og slå 12 læs Lyng ( i leje ) om Aaret."13
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.
Også 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.
Det er specielt de områder, som
sandflugten ikke har nået, og hvor
jorden er frugtbar, som rummer den
største mangfoldighed af kulturminder.
Det særprægede og anderledes findes
derimod inden for undersøgelsesområdet. Her vidner kulturmiljøerne og
kulturminderne om thyboernes skiftende brug af de øde klitlandskaber og havet mod vest.
Særlig interessant er landets og havets
udbredelse i forhistorisk og historisk
tid, oldtidens spor, sandflugtens
historie og indflydelse på levevilkårene
i klitlandskaberne, kirker og voldsteder, kystfiskeriet og skudefarten,
redningsvæsenets og kystsikringens
historie, skovrejsningen fra midten af 1800´tallet, byggeskik samt den nyere historie i kystbyerne og sporene fra 2. verdenskrig.
Kulturværdierne i undersøgelsesområdet er af såvel regional, national og international betydning. Det vil være særdeles væsentligt i en kommende nationalpark, at de kulturhistoriske
værdier styrkes gennem en øget synliggørelse, bevaring og pleje. Disse værdier kan sjældent
genskabes, hvis de ødelægges eller forringes, og det er derfor vigtigt, at der i forvaltningen
tages hensyn til kulturarven.
13

Barndomsminder fra Nors Skovhus af Dorthea Gasbjerg (1885 - 1973).
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Det er også vigtigt at understrege, at en nationalpark ikke skal 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.
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 dagens "natur" og landskab er resultatet af menneskelig indgriben gennem årtusinder og store naturkatastrofer.
Klimaændringer og menneskelig påvirkning af vegetation gjorde sandflugten mulig, og deraf
igen ændrede livsbetingelser for dyr og mennesker.
Naturen og kulturhistorien er hjørnestenene i Nationalpark Thy.
2.4.1

Nuværende kulturhistoriske værdier

De kulturhistoriske værdier er dokumenteret og bekrevet af arbejdsgruppens temagrupper.
Gennem grundige undersøgelser og projekter har grupperne i samarbejde med Museet for Thy
og Vester Hanherred, kommunernes forvaltning, Kystdirektoratet, Farvandsvæsenet, Kulturarvsstyrelsen (database over fortidsminder), lokale uddannelsescenter, Rigsarkivet, Landsarkivet for Nørrejylland og Viborg Amt indsamlet i et meget stort og uvurderligt materiale, som
danner grundlag for arbejdsgruppens og temagruppernes anbefalinger14.
Følgende emner er blevet behandlet i temagrupper af samme navn:
• Landskab og fortidsminder
• Sandflugt og skovrejsning
• Klithedens udnyttelse
• Byggeskik
• Skudefart
• Kystsikring og Agger Tange
• Redningsvæsenet
• Verdenskrigenes kulturspor

3.4.1.1 Landskab og fortidsminder
Thy er gravhøjenes land. Overalt i det åbne land ses høje og højgrupper, som vidner om en
tæt forhistorisk bebyggelse. Højene og højbyggeriet er således en vigtig del af landsdelens
historie og vil med ca. 140 fredede høje inde i nationalparken være et vigtigt kulturhistorisk
element. Langt hovedparten af disse 140 gravhøje ligger inde i klitplantagerne. Specielt velbevarede høje egner sig til formidling om landskabets udvikling og menneskelig aktivitet
igennem oldtiden.
Mange af højene i plantagerne kan kun opleves på nært hold. Hvis man skal opleve højgrupperne i sammenhæng, er det nødvendig at åbne op i bevoksningerne og på længere sigt friholde området for trævækst,
14

Afrapportering fra arbejdsgruppen Kulturhistorien, de enkelte temagruppers rapporter samt udførte undersøgelser og projekter.
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På kyststrækningen omkring Lodbjerg Fyr og 6 km nord på mod Lyngby er der foretaget
mange arkæologiske undersøgelser. Takket være flere bopladsudgravninger og naturvidenskabelige undersøgelser af pollen, forkullede frø og korn samt vegetationshorisonter og sandflugtslag er det muligt at tegne et billede af menneskets levevis og landskabets udvikling i
dette område igennem de sidste 5000 år. Om noget sted er det også her, sandflugtens ældste
historie, der går over 4000 år tilbage i tiden, kan fortælles. Lodbjergkysten er samtidig udpeget som nationalt geologisk interesseområde med blandt andet moræneaflejringer fra de to
sidste istider blottede i kystskrænten.
Ud over gravhøjene er der på nord- og østgrænsen af undersøgelsesområdet to spændende
fortidsminder nemlig Nørtorp voldsted for foden af Hanstholm knuden og Madstedborg i Ove
Sø. Nørtorp voldsted er resterne efter den middelalderlige borg Torp. Voldstedet er fredet og
meget velbevaret og markant med sine firesidede ydervolde hævet 2-3 meter over terræn.
Madstedborg er en tilflugtsborg formentlig fra den sene del af oldtiden. Dette fortidsminde er
ligeledes fredet og også velbevaret. Voldstedet Madstedborg ligger uden for styregruppens
afgrænsning af en nationalpark i Thy.

3.4.1.2 Sandflugt og skovrejsning
Undersøgelsesprojektet Nationalpark Thy omfatter det område, 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 sandflugtsarealerne.
Der forligger 4 rapporter fra temagruppen, som grundigt dokumenterer sandflugten og skovrejsningen i Thy15.
3.4.1.3 Sandflugten i historisk tid
Fra omkring 1300 til ca. 1750 forårsagede sandflugten store ødelæggelser på marker, bygninger i hele den vestlige del af Thy.
Sandflugtskommissær Thagaards stod i spidsen for sandflugtsbekæmpelsen i første del af
1800-tallet. Dæmpningsarbejdet blev videreført af sandflugtskommissærer indtil 1867, hvor
det blev overtaget af sandflugtskommissioner. Fra 1992 blev dæmpningsarbejdet overført til
Thy Statsskovdistrikt.
3.4.1.4 Thagaards Plantage 1817-1843.
I 1811 foretog sandflugtskommissær Thagaard de første forsøg med såning af skovfrø i et
klitområde under Hvidbjerg sogn. Året efter konstaterede Thagaard, at såningen kun havde
resulteret i 3-4 granplanter, og projektet blev skrinlagt.
På baggrund af blandt andet nogle vellykkede tilplantninger med skovtræer på Nordsjællandske klitområder blev der i 1815 udstedt en kgl. resolution, som pålagde landets amtmænd at
sørge for, at der blev lavet skovplantningsforsøg på sandflugtsstrækninger. Derfor blev der i

15

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.
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perioden 1816-42 gjort nye forsøg på skovrejsning ved brug af både såning og plantning. Forsøgene gav ikke de ønskede resultater og blev derfor opgivet.
Thagaards Plantage er en af disse første forsøgsplantager. Dele af den oprindelig ca. 15 ha
store plantage har overlevet, fordi de blev omsluttet af den ny Tvorup klitplantage, som voksede op og skabte læ. I plantagen finder man flere af de oprindelige, gamle træer. Blandt andre rødgran med mange kandelaberagtige former som følge af gentagent ødelagte topskud og
lave, nedhængende grene, der har slået rødder. Birk som efter vindpåvirkning har udviklet
troldeskovsagtige former. I 1818 blev der bygget en klitløberbolig16. Den er for længst revet
ned, men efter Thisted Museums frilægning af syldstenene omkring årsskiftet 2004/05 kan
man danne sig et indtryk af huset. Også rester af det dige, som indhegnede stedet, kan ses.
3.4.1.5 C.C. Andresens træplantninger i Ørum sogns klit 1850 -1868.
Overvejende for egen regning udførte sandflugtskommissær C.C. Andresen forsøg med såning og udplantning af et stort antal træer og buske. Selv om mange gik til, indhøstede han
den erfaring, at træer kan anvendes til sandflugtsdæmpning og på klitsletterne danne skov. I
den sydlige del af Hvidbjerg klitplantage på en lokalitet kaldet Københavnerskoven er der
rejst en mindesten med inskriptionen: Sandflugtskommissær C. C. Andresen plantede her
1850-68.
2.4.1.6 Klitplantagerne 1853-1935
Trods tidligere dårlige resultater med træplantning i klitterne blev nye forsøg iværksat 1853
på et 8 td. land stort areal vest for Egebaksandevej, kaldet Gryden. Dette forsøg og et par andre langs Jyllands vestkyst faldt så heldige ud, at man allerede i 1859 udvidede med større
plantninger i Tvorup og senere i Vang. Problemerne med træartsvalg, kulturmetode, sygdomme m.m. var store og til sidst blev kun anvendt alm. bjergfyr og hvidgran som de sikre
træarter. Fra 1867 erhvervede staten arealerne og overtog udgiften til tilplantningerne.
Senere erhvervede staten ikke blot klitterne, men også sletterne mellem klitterne til træplantning, og så begyndte anlægget af klitplantagerne, som i dag dækker 1/3 af undersøgelsesområdet. I 1935 påbegyndtes en inddeling af klitplantagernes bevoksninger i gode, middelgode
og dårlige med henblik på foryngelse af de gode og middelgode med andre træarter. Herved
blev bjergfyrrens dominans brudt.
3.4.1.7 Klithedens udnyttelse
Områdets kulturhistorie lader sig ikke altid aflæse af landskabet. Kystfiskeriet ses på landdingspladsernes 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, 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.
Museet for Thy og Vester Hanherred har foretagen en omfattende kulturhistorisk undersøgelse af samspillet mellem mennesker og natur i det område, som er omfattet af undersøgelsesprojektet Nationalpark Thy17

16
17

Rapport om udgravning af Tvorup Skovhus.
"Fra benyttelse til beskyttelse" - om udnyttelsen af klitheden i Thy i kulturhistorisk perspektiv
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3.4.1.8 Byggeskik
Undersøgelsesområdet 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. Disse egnstypiske bygninger, højremshuse er
konstrueret på en sådan måde, at trækonstruktionen har kunnet holde i generationer. Der findes
stadig få højremshuse i Thy, men husene forsvinder løbende ved nedrivning, da husene er utidssvarende, dårligt vedligeholdt og på grund af
manglende kendskab til denne specielle hustypes
historiske betydning.
Der er i undersøgelsesperioden foretaget en registrering af disse huse18.

3.4.1.9 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.
Der er i undersøgelsesperioden udarbejdet rapporten "Forprojekt til skudefartsmuseum i Klitmøller"19

Skibningsbåd fra Klitmøller

3.4.1.10 Kystsikring og Agger Tange
Agger Tange har altid været præget at havets nedbrydende virkning. Fra begyndelsen af middelalderen til 1825 var tangen landfast med Harboøre Tange og i den periode var tangen bre18
19

Rapport om "Højremshuse i undersøgelsesområdet".
Forprojekt til skudefartsmuseum i Klitmøller.
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dere og lå længere mod vest. Stormfloden i 1825 gennemskar tangen og dannede Agger Kanal, der under en ny stormflod i 1862 blev afløst af Thyborøn Kanal. Siden har denne kanal
været Limfjordens port mod vest, og den deler samtidig tangen op i to "halvøer"; Harboøre
Tange mod syd og Agger Tange mod nord.
De svage sandtanger blev i slutningen af 1800´tallet stabiliseret med en næsten ubrudt række
af høfder fra Bovbjerg til Agger. Nord for Thyborøn Kanal blev der opført 29 høfter af forskellig størrelse. Havet fjerner stadig materiale fra tangen, men ikke nær så meget som tidligere. Høfternes virkning består i, at de bryder den strøm, der går langs kysten. Når bølgerne
rammer høfterne, tvinges de til at aflejre noget af det materiale, de medfører.
En rapport udarbejdet i undersøgelsesperioden beskriver nogle muligheder og ideer for at give
flere oplevelser og informationer om Agger Tanges natur og historie. Endvidere indeholder
rapporten forslag til et informationscenter i Agger (Flyverhuset ved "De Sorte Huse") i kystdirektoratets gamle bygninger.20

3.4.1.11 Redningsvæsnet
Redningsvæsenet langs den danske vestkyst blev opbygget i løbet af 2. halvdel af 1800-tallet.
Teknologien kom fra England, hvor man bl.a. havde opfundet raketapparatet med redningsstolen, som var meget velegnet til strandingerne på den jyske vestkyst, der ofte skete meget
tæt på land. Med inspiration herfra forestod Christopher Claudi opbygningen af et net af redningsstationer langs hele Vestkysten, hvor der med mellemrum anlagdes stationer med redningsbåde og/eller raketapparater i ly bag klitterne. Redningsstationerne var forbundet med en
vej, redningsvejen, langs hvilken Vestkyststiens vandrerute forløber. Ad redningsvejen blev
bådene trukket med heste til de steder, hvor redningsarbejdet skulle foregå.
I Thy blev det første raketapparat installeret i Klitmøller omkring 1847, skænket af Frimurerlogen. Fra 1851 begyndte oprettelsen af statslige redningsstationer, i Thy ved Lild Strand,
Hanstholm, Klitmøller, Nørre Vorupør, Vester Agger og Agger Kanal. Senere kom flere til,
f.eks. Stenbjerg i 1894 og Lyngby i 1882 – dog kun med raketapparat, først i 1920 fik Lyngby
ved prinsesse Margrethes mellemkomst en redningsbåd.
De første redningsbåde var roredningsbåde, men i 1914 installerede Vorupør Fiskeriforening
for første gang i motor i en redningsbåd, som var bygget af bådebygger Thomsen i Vorupør.
Nu gik også det statslige redningsvæsen over til motorbåde. Som følge heraf blev redningshusene bag klitterne erstattet af redningshuse ved stranden i de fiskerlejer, der nu var stedet for
de fleste forlis, der overvejende skete ved fiskerbådenes forsøg på landing.
Redningshusene ved stranden fra 1920’erne og 1930’erne står de fleste steder tilbage, og også
nogle af de gamle redningshuse bag klitterne er bevaret.
Der er mange steder og historier i undersøgelsesområdet, som kan fortælle om selve redningsvæsenet og om de mennesker som var knyttet til det.
Temagruppens undersøgelser viser, at redningsvejen kan bruges som en form for stiforbindelse nord-syd i en nationalpark, vejen kan bruges som den røde tråd til at binde de mange bygninger,naturoplevelser og historier sammen med. Således at redningsvejen bliver Nationalpark Thy’s røde tråd.
20

"Forprojekt Agger Tange"
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3.4.1.12 Fyrvæsenet
Fyrvæsenet – i dag Farvandsvæsenet - blev oprettet af Frederik II i 1560, hvor der blev etableret vippefyr ved Skagen, Anholt og Kullen. I takt med etablering af nye skibsruter blev der i
der følgende århundreder opført mange, både større og mindre fyr. I 1893 var der 71 fyr og 10
fyrskibe. Samtidig med elektrificeringen af eksisterende fyr forøgedes antallet af fyr frem til
1935 med yderligere 87 fyr. Mange fyr er i dag nedlagt eller overgået til automatisk drift.
I nationalparkområdet findes 2 af disse markante bygninger foruden 2 bygningsfredede sømærker - de såkaldte båker.
•

Hanstholm Fyr blev anlagt i 1843 og elektrificeret i 1889. Det var det første linsefyr i
Danmark og i en periode verdens kraftigste. Det er også Danmarks højest beliggende fyr,
der med sine 65 meter over havet kan ses langt ud i Nordsøen.
Fyrekomplekset ejes i dag af Hanstholm Kommune og Viborg Amt. Bygningerne indgår i nationalparkprojektets formidlingsplaner, som bemandet besøgscenter.

•

Det bygningsfredede Lodbjerg Fyr er opført i 1883 af granitblokke fra Bohus i Sverige.
Også dette fyr er overgået til automatisk drift. Sydthy Kommune og Skov- og Naturstyrelsen forhandler p.t. med Farvandsvæsenet om overtagelse af fyret med henblik på brug
som temacenter i nationalparken.

•

De to fredede båker i Stenbjerg og Vorupør, som blev opsat som pejlemærker for søfarten
i 1884-85, er ligeledes markante kulturminder i nationalparken. Alle båkerne havde forskelligt
udseende, således at den søfarende kunne bestemme sin position. Sømærket ved Bøgsted
Rende er f.eks. timeglasformet.

3.4.1.13 Verdenskrigenes kulturspor
I undersøgelsesområdet findes især mange kulturspor 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".
Forsvarsanlægget blev anlagt i perioden 1942-45 fra Nordkap til den spansk-franske grænse.
Dette enorme kystforsvar fik aldrig karakter af en sammenhængende forsvarsvold i Thy. I dag
finder vi resterne af en række isolerede forsvarsanlæg spredt langs hele Thy-kysten med anlægget ved Hanstholm, som det største og stærkeste - ikke blot i Thy, men i hele Norden. Da
der var flest tyskere i Thy, var der omkring 20.000 og en væsentlig del af disse var placeret i
Hanstholm.
Temagruppen har i undersøgelsesperioden foretaget en total rekognoscering af de tyske befæstningsanlæg inden for det foreslåede nationalparkområde. Resultatet er via Museumscenter
Hanstholm blevet indtastet i en database, som vil blive tilgængelig for forskning og formidling via Kulturarvstyrelsens hjemmeside.
Der er efterfølgende sket en udvælgelse af de anlæg som er mest interessante med henblik på
formidling.
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3.4.2

Styrkelse af de kulturhistoriske værdier

De vigtigste parametre for styrkelse af de kulturhistoriske forhold i nationalparken er øget
beskyttelse og bevaring, øget synliggørelse og tilgængelighed samt øget formidling.
Udarbejdelsen af et Kulturmiljøatlas for hele Thy og herunder nationalparkområdet vil i den
forbindelse være særdeles hensigtsmæssigt og værdifuldt for det videre arbejde.
I arbejdsgruppen Kulturhistorien´s rapport er der en lang række af anbefalinger til styrkelse af
disse emner.

3.4.2.1 Øget beskyttelse og bevaring
Den øgede bevidsthed om værdier i området samt gennemgribende registreringer af bevaringsværdige kulturmiljøer skulle gerne føre til en større grad af beskyttelse af eksisterende
anlæg. Motivationen og deraf følgende nænsomhed ved f.eks. bygningsrestaurering vil igen få
betydning for besøgende i området, i kraft af en æstetisk oplevelse. Det er samtidig vigtig at
påpege, at autenticiteten i lokalområdet ikke må forsvinde, idet dette også er en væsentlig
oplevelsesindikator.
En øget forskning i netop klithedernes og plantagernes historie vil være væsentligt for styrkelsen af kulturhistorien i Nationalpark Thy. Ved at sikre en øget viden vil det også være muligt
at fastholde og udvikle parkens tilbud til besøgende i fremtiden. Forskningen tænkes udført af
allerede etablerede forskningsinstitutioner i området i samarbejde med nationale og internationale universiteter og forskere. Gamle dyrknings- og afgræsningsmetoder vil kunne bidrage
med både oplevelser til den besøgende samt viden til forskningsmiljøet, for blot at nævne et
eksempel.
I Thy ønsker man således at etablere en nationalpark, hvor der vil være harmoni mellem de
beskyttede kultur- og naturmiljøer og den besøgendes adgang og benyttelse. Der er således
taget udstrakte hensyn til beskyttelseshensyn i forbindelse med den overordnede formidlingsstrategi, som beskrevet i afsnit 2.3.2.
Eksempler på forslag til beskyttelse og bevaring:
• Udarbejdelse af et Kulturmiljøatlas for Thy. En gennemgribende registrering af bevaringsværdige kulturmiljøer og kulturminder vil kunne føre til en større grad af beskyttelse
af eksisterende anlæg.
• Etablering af et center for byggeskik, hvor man rådgiver i forbindelse med restaurering.
Blandt andet med baggrund i registreringerne af højremshusene i Thy foreslås det, at centeret skal være et levende værksted, hvorfra der formidles viden om gammel byggeskik
samt restaurering af gamle huse.
• Resultaterne af de kulturhistoriske undersøgelser af klithedens benyttelse inddrages i plejeprojekter til bevaring og styrkelse af klithederne.
• Forsøg i med klitlandbrug i mindre målestok.

3.4.2.2 Øget synliggørelse og tilgængelighed
En nationalpark bør som overordnet mål bidrage til synliggørelse og tilgængeligheden af de
kulturhistoriske værdier.
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Synliggørelsen kan bl.a. opnås gennem øget naturpleje omkring fortidsminder og kulturmiljøer. På private arealer kan der indgås særlige aftaler og tilskudsordninger til lodsejerne omkring pleje af fortidsminder og andre kulturminder på deres ejendom.
Der bør skabes øgede og forbedrede adgangsveje til fortidsminderne inden for de enkelte kulturmiljøer. Frivillige aftaler om stiforløb forventes at kunne indgås mod økonomiske kompensationer til ejerne.
Kystbyerne kan gennem planlægning og med respekt for deres historie bidrage væsentligt til
den samlede landskabsoplevelse og forståelse af samfundsudviklingen.
Eksempler på forslag til øget synliggørelse og tilgængelighed:
• Rydning af bevoksninger på Svalhøje, der er en gruppe af gravhøje i Nystrup Klitplantage. Lokaliteten rummer den største koncentration af gravhøje i undersøgelsesområdet. Der
skal udarbejdes en langsigtet handlings- og plejeplan, der sigter mod at åbne op i bevoksningen og på lang sigt at rydde området for skov, så hele højgruppen kan opleves i sammenhæng.
• Redningsvejen synliggøres og tilgængeligheden forbedres. Redningsvejen bliver den røde
tråd gennem nationalparken, som natursti for gående og evt. cyklister.
• Skiltning og henvisninger fra større indfaldsveje og gennemgående veje i nationalparken
udbygges, så den besøgende får mange muligheder for oplevelser og information om nationalparken.
• 5 bunkersanlæg er fundet særligt egnede til formidling i en evt. Nationalpark Thy: Kystbatteriet syd for Hanstholm, kystbatteriet syd for Klitmøller, observationsbunkeren vest
for Stenbjerg, kystbatteriet nord for Lyngby og mandskabsbunkeren i Agger by.
Ved udpegningen af egnede anlæg er der taget hensyn til såvel anlæggenes tilgængelighed
som bevaringsgrad. Ved ”tilgængelighed” forstås: Hvorledes de fysiske adgangsforhold
er, om adgang kan foregå uden at genere naboer og at det ikke ligger i et følsomt naturområde. Ved bevaringsgraden forstås: Om anlægget er bevaret i en sådan grad, at det kan
formidles.
• Biltrafik ad fastlagte ruter til udvalgte områder.
3.4.2.3 Øget formidling
I nationalparksammenhæng skal formidlingen af kulturhistorien ske både i forhold til lokale
beboere og til turister.
I formidlingen af de kulturhistoriske værdier bør der lægges vægt på en prioritering af de kulturhistoriske helheder, som indeholder stor fortælleværdi, og som derudover knytter an til
væsentlige natur- og friluftsværdier. Det er de gode fortællinger og lokaliteter, som bærer
formidlingen. Så vidt det er muligt, skal den besøgende have oplevelsen på ”stedet” –ude i
nationalparken. Der hvor tingene er foregået, og hvor der stadig er synlige spor og levn efter
kulturhistoriske aktiviteter.
Eksempler på forslag til øget formidling:
• Indgangen til formidlingen i nationalparken sker fra et centralt informationscenter placeret
ved en hovedfærdselsåre.
• Redningsvejen er den røde tråd i formidlingen af nationalparken. Fra besøgssteder langs
Redningsvejen og Kystvejen formidles kulturhistorien på udvalgte lokaliteter bl.a. audiovisuelt.
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•

•
•
•
•

Formidlingen foregår fra eksisterende bygninger – De sorte Huse, Lodbjerg Fyr m.m. –
når
sådanne er beliggende i området, og hvor nye informationssteder er påkrævede, opføres
sådanne
– Klitmøller m.m. Formidlingen er således spredt på de bedst egnede "besøgssteder" – i
hele parkens område.
Der oprettes en skoletjeneste i nationalparken, som kan være tilknyttet eksisterende bygninger eller en naturskole.
Kystbyerne vil komme til at spille en vigtig rolle i forbindelse med formidlingen, idet de
indeholde flere natur- og kulturhistoriske tilbud21. Det er også her de fleste faciliteter vedr.
handel og overnatning findes.
Anderledes kulturhistoriske formidlingstilbud udvikles – pakketure, historiske vandringer,
aktiviteter, ligesom alle formidlingsformer tænkes anvendt – audioguides, internet, skiltning.
Al formidling foregår med størst mulig respekt for beskyttelseshensyn i parken i øvrigt.

Arbejdsgruppens rapport indeholder yderligere en bred vifte af spændende forslag til beskyttelse, bevaring, synliggørelse, tilgængelighed samt formidling af kulturhistorien.

Tved Kirke 1875

21

Se de eksisterende besøgscentre i afsnit 3.3.1.4

Edens have i Thy´s klitter - Tved Kirke
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3.5

Erhverv

3.5.1

Den eksisterende erhvervsstruktur i Thy

"Det indtryk man skal have - både når man lever i området og når man besøger det - er ikke,
at man befinder sig i et stivnet, fastfrosset samfund eller på et frilandsmuseum. Det er mennesker og menneskers liv i harmoni med landskabet, det drejer sig om."22
3.5.1.1 Generelt
Undersøgelsesområdet ligger i de tre Thy kommuner Hanstholm, Sydthy og Thisted. Fra 1.
januar 2007, Thisted Kommune
Samlet set har Thy et godt og velfungerende erhvervsliv, som for langt den største del er koncentreret uden for projektområdet. 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 linie, som
udgør nationalparkens østgrænsen. Inden for nationalparkområdet er erhvervsinteresserne
knyttet til turisme, skovbrug og landbrug.

3.5.1.2 Befolkningsudvikling og forsørgerbyrde
Der er en generel tendens til, at der bliver færre thyboer. Det er især antallet af 16-35 årige,
som er faldende, idet gruppen flytter ind til de større byer, hvor der bl.a. er mulighed for videreuddannelse. Befolkningsprognosen for Thy viser et gennemsnitligt årligt fald på 0,3%, som
skal ses i forhold til landsgennemsnittet, der skønnes at have en tilvækst på 1% om året.
Forsørgerbyrden ligger allerede nu over landsgennemsnittet. Dette vil også fremover være
situationen på grund af en stigende ældreforsørgerbyrde (66-99 år). Generelt har ungeforsørgerbyrden (0-19 år) i Thy været faldende set over 25 år, men vil i de kommende år forholde
sig nogenlunde stabil. Derimod vil ældreforsørgerbyrden vokse væsentlig i de kommende år
og dermed øge den samlede forsørgerbyrde væsentligt.
Thyboerne bliver færre og ældre.

3.5.1.3 Befolkningens uddannelse
Uddannelse er en væsentlig faktor for fastholdelse og udvikling af konkurrenceevne for en
række forskellige brancher.
Når uddannelsesniveauet i Thy sammenholdes med resten af landet, er der generelt flere med
en erhvervsfaglig uddannelse, men færre med en videregående uddannelse. Dette har bl.a.
grundlag i den eksisterende erhvervsstruktur i Thy, men åbner samtidig op for spørgsmål om,
hvorvidt dette er det rette grundlag for en fremtidig erhvervsudvikling i området.
22

Forfatter Knud Sørensen på det første offentlige møde, Hotel Vildsund Strand den 13. januar 2004, om en
nationalpark i Thy
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Unge som flytter fra Thy for at tage en kort, mellemlang eller lang uddannelse vender sjældent tilbage til landsdelen bl.a. på grund af erhvervsstrukturen.
3.5.1.4 Erhverv og arbejdsmarked
Generelt har Thy en relativ stor andel beskæftigede inden for de primære erhverv, herunder
landbrug, gartneri og skovbrug, samt i tilknytning til industrien, herunder jern- og metalindustri, samt føde- og drikkevareindustri.
Som på landsplan er der sket en forskydning mod færre ansatte inden for de primære erhverv
og flere ansatte inden for servicesektoren. Samtidigt er det bemærkelsesværdigt, at der er
kommet flere ansatte i industrien i Thy, hvilket går modsat tendensen på landsplan. Den store
andel af industriarbejdspladser i Thy kan dog give en sårbarhed i forhold til udviklingen i retning af outsourcing.
Den nuværende erhvervsstruktur vil sandsynligvis komme under pres, og Thy vil stå overfor
en række betydelige udviklingsmæssige udfordringer.
Erhvervsgruppe
Primære erhverv (*)
Industri
Service
Energi- og vandforsyning
Bygge og anlæg
Uoplyst aktivitet

Thy

Hele Landet

Antal ansatte i %

Antal ansatte i %

1993
13,2
23,5
56,6
0,8
5,0
0,9
100

2002
9,1
25,0
59,0
0,7
5,9
0,4
100

1993
5,3
18,5
69,2
0,7
5,4
0,9
100

2002
3,7
16,3
72,7
0,5
6,2
0,5
100

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. (*) Landbrug, gartneri, skovbrug, fiskeri og råstofudvinding.

Ledighedsprocenten (ca. 4% 2003) ligger et par procent under gennemsnittet for hele landet
og følger generelt udviklingen på landsplan ganske tæt. Den lave ledighed skal dog samtidig
ses i lyset af nedgangen i befolkningstallet, hvoraf en stor del skyldes fraflytning af borgere i
den erhvervsaktive alder.
3.5.1.5 Landbrug
Generelt er antallet af landbrugsbedrifter og beskæftigede i landbruget faldet over en lang
årrække.
I Viborg Amt er antallet af bedrifter faldet fra 8.913 til 6.123 i perioden fra 1990 til 2003 og
den
gennemsnitlige bedriftsstørrelse er steget fra 30 ha til 41,5 ha.
Som udviklingen på landsplan og i Viborg Amt har også Thy oplevet en markant nedgang i de
direkte beskæftigede i landbruget. Siden 1990 er beskæftigelsen stort set halveret. Modsat
tendensen på landsplan har Thy imidlertid svagt øget størrelsen (+1,3%) af det samlede landbrugsareal i perioden 2000 - 2004.
Siden 2000 er antallet af bedrifter reduceret (-251) med 16% svarende til ca. 3% om året, medens den gennemsnitlige bedriftsstørrelse (44,6 ha) er steget med næsten 14%.
Ud fra dyretætheden i specielt Thisted og Sydthy kommune kan man konkludere, at der må
ligge et betydeligt antal bedrifter i disse kommuner med stor husdyrproduktion.
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I Viborg amt er dyretætheden 1,4 DE/ha, og her har der været en stigende tendens de seneste
år pga. udviklingen i svineproduktionen.
Den gennemsnitlige årlige stigning siden 1998 har været på ca. 1 %. I landet som helhed er
tallet næsten konstant i samme periode.

Dyretæthed i 2002 opgjort som antal dyreenheder pr.hektar gødningsegnet areal. Kilde: Viborg Amt og Danmarks Statistik.

Landbrugsarealet, der dyrkes inden for undersøgelsesområdet, frembringer en økonomisk
omsætning samt tilførsel af EU-støttemidler.
Styregruppens forslag til afgrænsning indeholder ca. 200 ha privat landbrugsjord i omdrift,
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 inden for den foreslåede nationalparkgrænse er beregnet
til 2.730.000 kr. incl. EU-støtte og svarer samlet til en beskæftigelse på ca. 5-6 personer.

Landbrug i Nationalpark Thy

3.5.1.6 Skovbrug og natur
Plantagerne i undersøgelsesområdet er stort set alle ejet af staten ved Skov- og Naturstyrelsen.
Det private skovareal er på ca. 280 ha og består hovedsagelig af mindre bjergfyrplantager.
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Thy Statsskovdistrikt er et, i skovbrugssammenhæng, meget ungt distrikt, idet langt hovedparten af distriktets skovarealer ikke er mere end 100 år gamle. Da anlægget af de nuværende
skove blev påbegyndt, var formålet at etablere varig sandflugtsdæmpning 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. 75% af undersøgelsesområdet administreres af Skov- og Naturstyrelsen. I alt 18.000 ha,
hvoraf 8000 ha er bevokset med nåletræ (90%) og løvtræ (10%). De ubevoksede arealer består hovedsagelig af strande, klitter, klitheder, klitkær og søer og omfatter ca. 10.000 ha.
Hugsten af gavntræ og brænde i undersøgelsesområdet er på ca. 11.000 kubikmeter fastmasse
(KFM)/år, hertil kommer brændselsflis på ca. 20.000 KFM/år. Den totale hugst udgør således
31.000 KFM/år. Værdien af hugsten udgør omkring 4.000.000 kr./år.
Ud over træproduktionen (- 900.000 kr.), som ud over indtægter også indeholder omkostninger til nykultur, kulturpleje og bevoksningspleje består den samlede drift af pyntegrøntproduktion (+ 300.000 kr.), biproduktion23 (+ 300.000 kr.), udleje af jagt (+ 1.900.000 kr.), udleje af landbrugsjord (+ 430.000 kr.) og anden virksomhed24 (+ 600.000 kr.). Hertil kommer
omsætning på skovvedligeholdelse (- 600.000 kr.), naturbeskyttelse (- 650,000 kr.) , friluftsliv
(- 1.300.000 kr.), ejendomsomkostninger (- 2.100.000 kr.) og funktionærlønninger (5.800.000 kr.)25.
I 2003 var det samlede resultat for den del af Thy Statsskovdistrikt, som ligger inden for undersøgelsesområdet, på – 2.600.000 kr. excl. administrationsomkostninger.
Der er beskæftiget 27 skovarbejdere, 3 elever og 8 funktionærer. Antallet af funktionærer er
beregnet i forhold til undersøgelsesområdets areal sammenlignet med distriktets totale areal.

3.5.1.7 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
(børne- og familieaktiviteter, træskibssejlads m.v.) i et storbakket, mere blidt landskab med
mange historiske elementer, den gamle hovedby Thisted og ikke mindst samspillet med Limfjorden.
I undersøgelsesområdet er det især kystbyerne med sommerhusområderne og de nærliggende
strande samt klitplantagerne som tiltrækker turisterne.

23

Hovedsagelig produktion af andet klippegrønt end nordmannsgran og nobilis.
Stakitværk, udleje af sommerhusgrunde m.m.
25
Regnskabstal 2003
24
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Turismen i Thy står som sektor forholdsvis svagt, beskæftigelsesmæssigt og økonomisk. Der
er dog stadigvæk knyttet en væsentlig omsætning til turisterhvervet, som det fremgår af nedenstående tabel 3.5.1. Tabellen viser omsætningen for overnattende turister. Derudover er
der en omsætning i tilknytning til endagsturister.
Tabel 3.5.1. Omsætning i turismesektoren – overnattende turister
2001
2002
2003
2001-2003
Omsætning i millioner kr.
Ændring
Hele landet
35.250
37.364
38.485
+ 9,2 %
Nordjyllands Amt
4.678
5.073
5.235
+ 11,9 %
Viborg Amt
935
1.127
1.143
+ 22,2 %
Thy
343
386
372
+ 8,5 %
Andel af omsætning i hele landet %
13,6
13,6
+0,3 %
Nordjyllands Amt
13,3
2,7
3,0
3,0
+0,3 %
Viborg Amt
1,0
1,0
1,0
0,0 %
Thy
Kilde: Midt-Nord Turisme, Udvikling i turismeomsætning 2005, samt NIRAS beregninger

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.
Antallet af overnatninger , afledt omsætning og beskæftigelse m.m. i 2003 er gjort op i en
statusrapport, som er udført til Undersøgelsesprojektet Nationalpark Thy af Midt-Nord Turisme.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Overnatningstallet er faldet med næsten 14% i Thy fra 950.000 i 1997 til 815.000 i 2003.
Det totale overnatningstal er på godt 1.000.000 når mindre overnatningsformer og brug af
eget feriehus medtages.
Godt halvdelen af overnatningerne stammer fra udlejede og egne/lånte feriehuse
Den afledte omsætning er på 372.000.000 kr.
Hoteller, kroer, feriecentre, campingpladser og udlejning af feriehuse står for en væsentlig part af omsætningen.
Udviklingen i overnatninger og sengepladser på hotellerne i Thy viser et fald i antal af
overnatninger og en svag stigning i antal af sengepladser.
Den turismeafledte beskæftigelse i Thy var på 405 årsværk i 2003.
Familier med små og store børn udgør over halvdelen af gæsterne i Thy.
Ældre par /singler uden børn udgør ca. 24 %
Halvdelen af de overnattende turisterne i Thy kommer fra Danmark (53%) efterfulgt af
tyskere (32%), nordmænd (5,6 %), hollændere (3,4%) og svenskere (3,1)

Turismesektoren i Thy står i dag med en række problemer med manglende eller negativ
vækst, som kun vil blive forstærket af den demografiske udvikling.
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3.5.1.8 Håndværk, handel og produktion
Undersøgelsesområdets 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.
Beskæftigelsen er kortlagt i butikker med dagligvarer og udsalgsvarer for en
række mindre byer og landsbyer i forbindelse med nationalparkens afgrænsning.
Heraf fremgår det, at beskæftigelsen er omkring 120 ansatte højere om sommeren
end om vinteren.

3.5.1.9 Regional vækst
Bruttoværditilvæksten (BVT) er et udtryk for værdiskabelsen i samfundet.26
I de seneste 10 år er der i Thy sket en stigning i værditilvæksten fra 34,1 mio. kr. til
40,4 mio. kr. Dette svarer til en årlig stigning på 2,1 %. Dette er mindre end resten
af landet, hvor væksten har ligget på 2,4 %.
Landbrug, fiskeri og råstofudvikling er i Thy steget med 2,2 % om året. Dette skal ses i forhold til resten af landet, der i denne branche har haft kraftig vækst på hele 3,5 %. Landbrugsog råstofudvindingssektoren er, set i forhold til den samlede BVT, dog fortsat større i Thy end
på landsplan.
Industrien i Thy har haft en lav vækst på 0,9 % set i forhold til landsgennemsnittet på 1,7 %.
Både på landsplan og i Thy er industrien, offentlige og personlige tjenesteydelser samt finansierings- og forretningsvirksomhed de tre store hovedgrupper. De
udgør over 2/3 af BVT.

Naturpleje med kvæg - Nors Sø

26

Se den "Erhvervs- og velfærdsøkonomiske analyse af NationalparkThy", NIRAS A/S
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3.5.1.10 SWOT-analyse
I forbindelse med den samfunds- og erhvervsøkonomiske analyses beskrivelse af de erhvervsog beskæftigelsesmæssige forhold har der været en dialog med arbejdsgruppen for erhverv. I
den sammenhæng er der kommet kvalitative input til en overordnet SWOT analyse, der kort
beskriver Thy-områdets erhvervsmæssige styrker og svagheder, samt de eksterne trusler og
muligheder området står overfor. Resultatet er sammenfattet i nedenstående tabel 3.5.2.
Tabel 3.5. Erhvervsmæssig SWOT - analyse for Thy-området.
Egen Styrke

Muligheder

•
•
•

•
•
•

•

Mange fremstillingsvirksomheder
Stor eksportandel
Mange mindre virksomheder indenfor mange
Brancher
God selvstændighedskultur
Robust landbrug

•
Egne svagheder
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Erhvervsstruktur, der kan være under pres i
forhold til outsourcing
Infrastruktur indenfor veje og IT
Lavt uddannelsesniveau
Lille erhvervsspredning
Relativ få offentligt ansatte (giver konjunkturfølsomhed)
Dårligt samarbejde i turismen
Få turismefyrtårne (sommerlande o.lign.)
Turistvirksomhederne er generelt ikke
”superligaen”, kvaliteten halter og pengene
til nyudvikling er små
Uheldig demografisk udvikling (ældrebyrde)

•

Global turisme i stigning
Akvakultur, en ny niche
Udnyttelse af nye turisme-nicher (f.eks.
safari, windsurf, modelflyvere mv.)
Nationalparken vil kunne "brande" Thy

Trusler
•
•
•
•
•

Billig arbejdskraft i udlandet - globalisering
VMP3 og NP- afledte restriktioner på landbruget
Fiskeri og forarbejdning er truet af lave
fiskebestande
Thy "flytter" fra Viborg Amt til Region Nordjylland.
Den demografiske udvikling i Europa medfører lavere efterspørgsel fra børnefamilier
(turisme)

Kilde: Erhvervsgruppen. Undersøgelsesprojektet Nationalpark Thy

Samlet set tegner der sig et billede af region, der står overfor en række udviklingsmæssige
udfordringer, som skal håndteres i de kommende år.
En del af Thys virksomheder vil, som andre danske virksomheder, være under stigende pres
på grund af globaliseringen. Det indebærer, at den nuværende erhvervsstruktur
sandsynligvis kommer under pres.
Turismen kan imidlertid være et element m.h.t. at sikre en fortsat flerstrenget erhvervs- og
beskæftigelsesmæssig struktur i området. Dannelse af Thy nationalpark
vil under en række forudsætninger kunne medvirke til en stigning i turismen. Dette vil føre til
en del nye arbejdspladser inden for turismeerhvervene.
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3.5.2

Forventede konsekvenser for de enkelte erhverv ved etablering af en nationalpark i
Thy.

3.5.2.1 Landbrug
Da nationalparken stort set ikke indeholder landbrugsjord i omdrift - omkring 1 procent - og
da styregruppen i enighed lægger til grund, at en nationalpark ikke i sig selv vil føre til
tvangsmæssige indskrænkninger i landbrugsproduktionen, er der stort set intet at "tabe" eller
at "vinde" for landbrugserhvervet ved konventionel landbrugsdrift, hvis der etableres en nationalpark i Thy.
Der kan måske forventes øget produktion og jobskabelse inden for følgende områder:
Landboturisme, jagt- og fiskeudleje, speciel egnsproduktion og handel på landet.
Hertil kommer at de sårbare naturområder i en nationalpark vil være højst prioriteret med
hensyn til at opnå tilskud til miljøvenlig brug. Der vil ske en generel forskydning hen imod, at
naturpleje i form af afgræsning vil være noget lodsejeren skal betale for ("komule-betaling")
modsat tidligere, hvor kvægholderne i flere tilfælde skulle betale for at få adgang til fremmed
græs.
Dette større behov for græssende husdyr vil i mindre omfang kunne øge den animalske produktion i nationalparken.
Ved indgåelse af frivillige aftaler om evt. ændring af driften kan eksisterende og nye betalingsordninger og kompensationer tilbydes lodsejerne.

3.5.2.2 Skovbrug og natur
Driften af statens skove vil under alle omstændigheder overgå til naturnær skovdrift, hvad
enten der kommer en nationalpark eller ej. En nationalpark vil alt andet lige fremskynde udviklingen mod større biologisk mangfoldighed og styrke naturindholdet samt gøre skovarealerne mere attraktive for friluftsliv og turisme.
De forventede konsekvenser for skovbruget i nationalparkens første 25 år:
• Det bevoksede areal vil blive mindre i takt med landskabsplanens realisering (overgangszoner) – 700 ha.
• Løvtræprocenten ændres fra 10% til 25%
• Hugsten bliver uændret eller svagt stigende.
• Omkostningerne til nykultur og kulturpleje vil være stigende.
• Omkostningerne til bevoksningspleje stiger med 50%.
• Juletræs- og pyntegrøntproduktionen bliver udfaset.
• Udleje af jagt uændret.
• Omkostningerne til naturbeskyttelse og -pleje stiger med 100%. Dette gælder specielt i
NATURA 2000 områderne.
• Omkostningerne til friluftslivet stiger med 100%.
• Omkostningerne til administration vil blive svagt stigende.
• Lønomkostningerne til skovarbejdere falder med 30 % p.g.a. nedtoning af alm. produktionsskovbrug, udlicitering og mekanisering. Hvis nationalparken ikke kommer, vil faldet i
lønomkostninger til skovarbejdere være endnu større.
• Stigende omkostninger til private entreprenører.
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3.5.2.3 Turisme
Turismen bliver det største erhverv i Nationalpark Thy og problemerne med manglende eller
negativ vækst i erhvervet vil ændre sig til en positiv vækst.
Midt- Nord Turisme har til Undersøgelsesprojektet Nationalpark Thy udarbejdet en statusrapport om turisterhvervet i Thy-området27. Dette projekt handler om mulighederne for at øge
omsætning og beskæftigelse i turismen på et bæredygtigt grundlag i overensstemmelse med
nationalparkprojektets vision og mål. Benyttelse og beskyttelse skal gå hånd i hånd.
Projektet viser, at de målgrupper, der allerede i varierende omfang besøger Thy i dag, er et
potentiale for udbygning af områdets markedsandel ved at fokusere på naturturismen.
Aktørerne i turisterhvervet m.fl. er enige om at en nationalpark vil give nye muligheder for at
udvikle turismen i området. Alene kvalitetsstemplet - Nationalpark Thy - vil gavne turisterhvervet. Der er naturligt nok en afventende holdning i forhold til hvem, der skal tage hvilke
initiativer og hvornår, men også en parathed til at gå ind i et samarbejde om en fælles udviklingsplan.
I den kritiske periode efter den første markedsføring er det vigtigt, at der er et bredt udbud af
aktiviteter og oplevelser. En god start er afhængig af store investeringer i både infrastruktur,
serviceapparat og overnatningstilbud i både kystbyerne og det tilgrænsende opland.
Efterspørgslen blandt turisterne efter natur er generelt stor, og naturen har væsentlig betydning for valget af feriedestination. Nye målgrupper, kerne naturturister, ofte med høj uddannelse og specielle interesser inden for f.eks. geologi, ornitologi, botanik m.m. vil stille krav
om organiseret naturformidling med store krav til autenticitet og faglig viden. Det er denne
gruppe, der især kan tiltrækkes af natur- og nationalparker, og som tilsyneladende kun i begrænset omfang besøger Thy i dag.
Den viden vi har om naturturister indikerer, at de især skal findes i livsfasegrupperne familier
med børn samt ældre/senior par uden børn. Kommende analyser fra Midt-Nord Turisme skal
forsøge nøjere at belyse hvilke særlige forventninger og krav naturturisten har til turistproduktet samt hvor stort volumen målgruppen har. Imidlertid er der allerede nu peget på behov for
større autenticitet, kvalitet og bæredygtighed, hvis andelen af naturturister skal øges.
Målsætningen for udvikling af turismen i Thy afhænger af mange forhold. I de beskrevne udviklingsscenarier i statusrapporten er foreløbig set på en ønsket økonomisk og beskæftigelsesmæssig effekt på forskellige niveauer sammenholdt med kapaciteten i overnatningssektoren. Denne analyse sandsynliggør, at det i hvert fald er muligt at opnå en fordobling af turismeomsætningen i Thy i løbet af de kommende 15 år, forudsat der er vilje og evne til at investere i produktudvikling og markedsføring med fokus på nye målgrupper. Fordoblingen vil
give en betragtelig merbeskæftigelse i erhvervet. Hertil kommer at en positiv udvikling i turismen vil have afsmittende effekt på en fortsat flerstrenget erhvervs- og beskæftigelsesmæssig struktur i hele Thy og skabe flere job inden for håndværk og handel.
27

Nationalparker, naturreservater og større naturområder som vækstgenerator for turisme og lokal erhvervsudvikling - Statusrapport til Undersøgelsesprojektet Nationalpark Thy - Midt-Nord Turisme - 31. marts 2005.
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Uanset hvilket niveau målet sættes til, vil der være behov for at tage stilling til hvordan de
konstaterede barrierer, f.eks. manglende investeringsevne og rekrutteringsproblemer hos erhvervet samt kapacitetsmangel i højsæson, kan overvindes. Det samme gælder mulige barrierer i form af manglende sociokulturel - og miljømæssig bæredygtighed.
På kort sigt bør der især fokuseres på udvikling og markedsføring af off season oplevelsestilbud til naturturister, primært tilhørende de ældre, der demografisk vil øges i volumen og i
øvrigt har en god købekraft. Herved opereres i et voksende marked, sæsonen udjævnes og
kapaciteten udnyttes bedre. Investeringsbehovet er begrænset, såfremt der samarbejdes. Desuden kan erhvervet beskæftige flere medarbejdere hele året, hvilket vil minimere problemerne
med at skaffe nye medarbejdere.

2.5.2.4 Håndværk, handel og produktion
Thy´s virksomheder vil, som tidligere beskrevet, komme under pres i de kommende år på
grund af globaliseringen.
Håndværk og detailhandel vil som følge af en nationalpark få fordel af en stigning i turismen
og derved styrke livet og bosætningen i kystbyerne og de tilgrænsende landsbyer. Der kan
samtidigt forventes en stigning af ejendomspriserne i og omkring nationalparken.

Erhvervspanel den 10. juni 2004

På et offentligt møde med erhvervsledere, hvor emnet "Vil nationalparken have nogen betydning for virksomhederne og dermed for samfundet i Thy" blev debatteret, var der en stor positiv stemning overfor projektet. Det blev flere gange nævnt, at man ikke må glemme landbruget i processen fremover.
Nogle af hovedkonklusionerne var, at i Thy kan vi ikke nøjes med at satse på få måske sårbare erhvervsgrene, men udnytte alle muligheder og spille på hele klaviaturet. Nationalparken
kan være et "fyrtårn", som kan bruges i markedsføringen af egnens specialiteter og samtidigt
tiltrække kvalificerede medarbejdere og fastholder unge i Thy28.

28

Rapport fra arbejdsgruppen Erhvervslivet, afsnit 9. Debatmøde den 18. juni 2004 på Hotel Vildsund Strand.
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3.6

Formidling

Styregruppen og alle arbejdsgrupper har beskæftiget sig indgående med formidling.
Der foreligger således et omfattende materiale i form af arbejds- og temagrupperapporter samt
projekter og undersøgelser, som er udført i undersøgelsesperioden. Der henvises til dette materiale, hvis der ønskes en dybere indsigt i formidlingen og de mange ideer og forslag til emnet.
Anbefalingerne fra arbejdsgrupperne peger i mange forskellige retninger, hvilket har afstedkommet, at styregruppen med baggrund i disse udmeldingerne har fastlagt de fælles mål og en
strategi for formidlingen i Natioanalpark Thy.
3.6.1

Den eksisterende formidling

Den eksisterende formidling af natur, kulturhistorie og friluftsaktiviteter er undersøgt og beskrevet af Friluftsgruppen.
Natur- og kulturformidlingen har mange aktører fordelt over hele Thy: Museumscenter
Hanstholm, Hanstholm Naturskole, Hanstholm Turistforening, Thy Statsskovdistrikt, Museet
for Thy og Vester Hanherred, Viborg Amt, Thisted Kommune, Dansk Ornitologisk Forening,
Danmarks Naturfredningsforening, Biologisk Forening for Nordvestjylland, Dansk Botanisk
Forening, Landbrugets Samfundskontakt, Limfjordscenter Doverodde, Agger Beboerforening
og Danmarks Jægerforbund. Emnerne er ligeså mangfoldige, som de involverede foreninger
og institutioner antyder.
Opgørelsen indeholder også en status over formidling med informerende tavler, en oversigt
over foldere (13 stk.) samt status over museer, besøgscentre og udstillinger. Sidstnævnte status kan ses i denne rapports kapitel 3.3.1.4.
En større undersøgelse29 viser at den uorganiserede benyttelse af projektområdet er markant
større end den organiserede benyttelse. Den organiserede benyttelse er opgjort til ca. 70.000
per år, mens den uorganiserede benyttelse er ca. 707.000 per år. Den uorganiserede benyttelse
er således ca. 10 gange større end den organiserede benyttelse.
Den uorganiserede benyttelse i den sydlige del af projektområdet retter sig mest mod havet,
mens den nordlige del er rettet mest mod plantagerne og søerne.
Sammenlignet med benyttelsen af andre naturområder i landet er benyttelsesgraden "under
middel". Især i sjællandske og øst- og nordjyske naturområder er der typisk et større antal
besøgende per år.
Alt i alt er der et stort potentiale for øget formidling over for den store uorganiserede brug af
området samt de nye besøgende i en evt. kommende Nationalpark Thy. En undersøgelse har
vist (kapitel 3.5.2), at en fordobling af turistomsætningen, i løbet af de kommende 15 år, forudsat der er vilje og evne til at investere i produktudvikling og markedsføring med fokus på
nye målgrupper, ikke er urealistisk. En sådant mål om fordobling vil selvsagt stille krav til
formidlingens aktører og kvaliteten af formidlingen.

29

Benyttelse / beskyttelse. En analyse af benyttelsen af projektområdet udarbejdet af NIRAS A/S for Undersøgelsesprojektet Nationalpark Thy.
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3.6.2

Forslag til den fremtidige formidling

For at få yderligere viden om den fremtidige formidling er der i undersøgelsesperioden gennemført 3 projekter, som har givet vigtigt input i form af ideer og forslag til en forøget og
bedre formidling:
•

Under stor landsdækkende mediebevågenhed både før og efter gennemførelsen blev der
gennemført en Nationalparksafari, hvor 12 frivillige fra hele landet deltog i en 3-dages tur
gennem undersøgelsesområdet. Turen blev gennemført under ledelse af 2 naturvejledere
fra Thy Statsskovdistrikt.
Der foreligger en rapport (bilag 5.1.3), hvor bl.a. de enkelte deltageres vurdering af arrangementet indgår som bilag.
Konceptet skønnes at være værdifuldt for fremtidig formidling, friluftsliv og turisterhverv
i nationalparken.

•

Et projekt om skoletjenestemuligheder for både lokale skoler og lejrskoler har vist, at der
er gode muligheder for mange forskellige skoletjenesteforløb fra nord til syd i Nationalpark Thy. Formidlingen kan sættes sammen efter behov alt efter klassetrin, befordringsmuligheder, årstid, tidsperspektiv osv.

•

Undersøgelsesprojektet Nationalpark Thy har haft et lærerigt besøg af Naturvejlederordningens Rejsehold. I samarbejde med lokale naturvejledere er der udarbejdet en rapport med mange konkrete bud på formidling og besøgssteder i nationalparken. Gruppen
kunne anbefale et fælles formidlings- og kvalitetsstyringskoncept som metode til at udnytte de faciliteter og initiativer der eksisterer i dag.

Fremtidens formidling ? - Får, hund og hyrde på klitheden

Sidst men ikke mindst har styregruppen på foranledning af arbejdsgrupperne Friluftslivet og
Erhvervslivet fået udarbejdet en ambitiøs rapport om formidling i Nationalpark Thy - Forslag
til koncept og infrastruktur. Denne rapport er udarbejdet af biolog Jens Justesen, Skandinavisk
Natur og finansieret af Midt-Nord Turisme.

79

Status og udviklingsmuligheder
Styregruppen har godkendt rapporten som bilag og vigtigt grundlag for den fremtidige formidlingsstrategi i Nationalpark Thy.
Styregruppen betragter Jens Justesen´s rapport som et godt og idérigt supplement til beslutningen om strategi og mål for en handlingsplan om formidling. Ambitionsniveauet er højt,
og derfor lægger styregruppen også vægt på, at formidling og faciliteter kan udbygges i etaper.
Styregruppens endelige beslutning om mål og strategi for formidlingen i Nationalpark Thy
fremgår af kapitel 2.3.4 i handlingsplanen (på kort sigt). Planen afspejler både arbejdsgruppernes anbefalinger, projekt- og undersøgelsesresultaterne samt Skandinavisk Natur´s forslag
til koncept og infrastruktur.

3.7

Forvaltningsmodel

I projektets igangsættelsesbrev er det ikke nævnt i de overordnede retningslinier, at styregruppen skal komme med forslag til en model for administration og forvaltning af en evt. nationalpark i Thy.
Både arbejdsgrupperne og styregruppen har imidlertid fundet det af afgørende betydning at
fremsætte forslag til en forvaltningsmodel, idet en nationalpark i Thy kun er levedygtig, hvis
den hviler på engageret lokal deltagelse og reel medindflydelse.
3.7.1

Arbejdsgruppernes forslag og anbefalinger

På et koordinerende fællesmøde i november 2004 med arbejdsgrupperne blev der dannet en
samlende temagruppe af især medlemmer fra Friluftsgruppen og Erhvervsgruppen, som skulle
behandle og sammenskrive gruppernes anbefaling til en administrations- og organisationsmodel. Denne fælles indstilling til styregruppen findes i Erhvervsgruppens rapport.
De grundlæggende forudsætninger og principper i anbefalingerne:
• Bevarelse, pleje og forbedring af naturkvaliteterne inden for området prioriteres højt.
• Det er af afgørende betydning at overvågningen og forskningen i områdets natur og driften af arealerne i meget høj grad kombineres. Områdets naturværdier er afgørende for
parkens publikumsværdi og bevarelsen af klitheden som naturtype og vil derfor altid skulle prioriteres over de øvrige hensyn.
• Nationalparken skal være dynamisk og i princippet aldrig være færdigt.
• Lokal indflydelse på den erhvervsmæssige og rekreative benyttelse af nationalparken.
Dette skal ske ved at de lokale, de professionelle og administrationen indgår i et tæt og ligeværdigt samspil.
• Brugere og lokalbefolkningen skal have størst mulig indflydelse på styring, udvikling og
strategier for nationalparken for herigennem at sikre den lokale interesse og opbakning
• Brugere og lokalbefolkningen skal kunne have indflydelse både gennem organisationer og
som enkeltpersoner.
• Udvikling i landsbyerne inden for nationalparkområdet
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•

Lodsejerinteresser varetages

Med baggrund i disse centrale principper har den fælles temagruppe fremlagt et konkret og
detaljeret forslag til en fremtidig forvaltningsmodel for en nationalpark i Thy.
Heraf fremgår det, at
• nationalparken organiseres, som en selvejende organisation.
• der vælges en bestyrelse bestående af myndigheder, lokale foreningsrepræsentanter, lodsejere, landsbyer, enkeltpersoner m.fl. Bestyrelsen består af 11 medlemmer.
• et forretningsudvalg udpeges af bestyrelsen. Forretningsudvalget består af 3-5 medlemmer.
• administrationen ledes af en direktør, som er ansvarlig for den daglige drift. Direktøren er
endvidere sekretær for bestyrelsen.
• der oprettes et "Videnskabeligt/Naturfagligt udvalg", som evt. er landsdækkende og omfatter alle nationalparker i Danmark. Udvalget har ankeret til Naturklagenævnet.
• der oprettes en "Nationalparkforening for Thy". Foreningen har sæde i bestyrelsen.
• der hvert år afholdes et eller flere debatmøder (dialogmøder), som en fortsættelse af undersøgelsesperiodens borgerinddragelse
3.7.2

Styregruppens konklusioner og anbefalinger

Styregruppen lægger afgørende vægt på, at en forvaltningsstruktur for Nationalpark Thy skal
bygge på en høj grad af lokal deltagelse og indflydelse. En nationalpark skal ikke kun administreres fra København eller et andet centralt sted, men være sammensat af både nationale og
lokale repræsentanter.
Styregruppen anbefaler, at nedenstående kriterier som minimum bør gælde for administrationen af en nationalpark i Thy:
• Lokalbefolkningen skal have størst mulig indflydelse, for herigennem at sikre lokal interesse, medejerskab og opbakning. Etablering og inddragelse af en Nationalparkforening
for Thy i forvaltningsstrukturen tillægges stor betydning.
• Ingen enkeltorganisation eller institution skal have majoritet i ledelsen.
• Der etableres et landsdækkende rådgivende nationalparkråd med videnskabelig og naturfaglig ekspertise. Områdets naturværdier sikres ved at forelægge rådet de lokale beslutninger, der har indflydelse på områdets naturværdier.
• Der bør/skal være en vis grad af statslig indflydelse, da det overvejende areal i Thy er
statsejet.

3.8

Kystbyerne

3.8.1

Borgermøderne i kystbyerne

I undersøgelsesprojektets igangsættelsesbrev er kystbyerne Klitmøller, Nr. Vorupør, Stenbjerg og Agger ikke medtaget som en del af en eventuel nationalpark i Thy. Den nærmere
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afgrænsning af bysamfundene overfor området, omfattet af undersøgelsesprojektet, skal aftales som et led i projektet.
På denne baggrund vedtog styregruppen, at samspillet mellem naturområderne og kystbyerne
skulle indgå som en del af undersøgelsesprojektet. Det blev derfor besluttet, at der som led i
borgerinddragelsen skulle afholdes borgermøder i de aktuelle kystbyer i samarbejde med de
lokale foreninger. Temaet for alle møderne var: Udfordringer og muligheder - Nationalpark
Thy set fra din by. Det var samtidig et mål at få dannet geografiske arbejdsgrupper med et
mindre og tværgående arbejdsområde end de etablerede tematiske arbejdsgrupper.
Der blev afholdt tre møder i kystbyerne. Den 9. november 2004 i Klitmøller (ca. 40 deltagere). 7. december 2004 i Stenbjerg/Vorupør (ca. 50 deltagere). 11. januar 2005 i Agger (ca. 50
deltagere).
Inden afholdelsen af borgermøderne blev forløbet planlagt af lokalforeningerne og sekretariatet i fællesskab.
Indledningen var en kort introduktion til undersøgelsesprojektet og nationalparkideen fra henholdsvis styregruppeformand Ejner Frøkjær (Klitmøller og Agger) og borgmester Erik Hove
Olesen (Stenbjerg/Vorupør). Herefter gennemgik en repræsentant fra den aktuelle kommune
de eksisterende bindinger og planer i og omkring byen. Efter et oplæg fra sekretariatet om
nationalparkprojektets status blev deltagerne bedt om ved bordene at diskutere, hvordan bysamfundene kunne forholde sig til de udfordringer og muligheder, som naboskabet til en nationalpark kunne give. Som afslutning opfordredes bysamfundene til at etablere arbejdsgrupper
og give indstillinger til styregruppen om bysamfundenes holdning til en eventuel nationalpark
set fra deres by, herunder holdning til en afgrænsning. Samtidig blev der orienteret om muligheden for at søge styregruppen om midler til fysiske projekter i lokalområdet.
3.8.2

Dannelse af arbejdsgrupper

For så vidt angår borgermøderne i bysamfundene fortsatte processen efter de indledende fællesmøder, idet der på møderne blev oprettet arbejdsgrupper i fire områder: Klitmøller, Vorupør, Stenbjerg og Agger. I alle områder blev udpeget en tovholder, som har været ansvarlig
for de nedsatte arbejdsgrupper og som har afrapporteret til styregruppen. Men derudover har
arbejdet i øvrigt forløbet forskelligt i områderne.
I Klitmøller blev der på mødet nedsat en arbejdsgruppe på 10 personer. Klitmøller var i øvrigt
det første sted, hvor man afholdte et borgermøde, og tovholderen var meget aktiv i forbindelse
med initiativtagningen til mødet og i tilrettelæggelsen heraf. Således har ideen til inddragelsen
af bysamfundene i nogen grad været en bottom-up proces.
I Vorupør tog Borgerforeningen initiativet, og tovholderen har understreget, at den ikke er
valgt som repræsentanter for lokalsamfundet. Man har afholdt to offentlige møder (med deltagelse af hhv. ca. 80 og 60 personer) efter det første borgermøde, hvor tovholderen har lagt
vægt på at inddrage såvel mere positive som skeptiske røster.
I Stenbjerg kom processen først i gang lidt tid efter borgermødet i Vorupør/Stenbjerg, på initiativ af et medlem fra Beboerforeningen. Man har afholdt to møder i Beboerforeningen efter
det første fællesmøde.
I Agger udpegede man otte personer fra forskellige organisationer på borgermødet. Denne
arbejdsgruppe er mødtes én gang for at formulere indstillingen fra Agger.
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3.8.3

Indstillingerne fra kystbyerne

3.8.3.1 Klitmøller
Gruppen indstiller, at Klitmøller by indgår i Nationalparken.
Det er gruppens vurdering at Klitmøller på sigt vil have samfundsmæssig og erhvervsmæssige
fordele af at være en del af nationalparken. Her tænkes specielt på markedsføringsværdien i
forhold til turisme og bosætning.
Det er en forudsætning at der i Klitmøller stadigvæk vil være mulighed for at udbygge byens
helårsområder til en bæredygtig størrelse, således at det “hele” samfund med skole, institutioner, købmand og andre faciliteter fortsat kan eksistere, samt at byen forsat kan udfylde og
udvide sine servicefunktioner for turister og besøgende.
Nationalparken skal overordnet sikre, at naturen i videst mulig omfang beskyttes. Brugerne af
nationalparken skal gennem et højt informationsniveau motiveres til at værne om naturværdierne. Dette kan bl.a. ske ved tydelig og tilgængelig afmærkning af færden og adfærd i området. Forholdene omkring infrastruktur (veje, parkering, stier mv.), toiletforhold og affaldshåndtering skal også være tilrettelagt under skyldig hensyn til naturen.
Arbejdsgruppens detaljerede indstilling vedrørende grænser, indflydelse, naturen, muligheder
og forslag til forprojekter er vedlagt rapporten som bilag 5.1.4.
Klitmøllergruppen har 2 forslag til forprojekter:
• Et skudefartsmuseum i Klitmøller.
• Belysning af surfernes indplacering i Klitmøller og omegn.
Forprojektet om et skudefartsmuseum i Klitmøller er støttet af styregruppen og igangsat med
midler fra Friluftsrådet.

Klitmøller

3.8.3.2 Vorupør
Gruppen indstiller, at Vorupør optages i Nationalparken.
Indstillingen er givet under visse forudsætninger:
• Vorupør er med på betingelse af, at byens udviklingsmuligheder ikke forringes.
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•

Kyststrækningen skal med, idet arbejdsgruppen mener, at nogen automatisk dermed tager
sig af kystsikringen og at kystfiskeriet kan bevares.

Arbejdsgruppens indstilling er vedlagt rapporten som bilag 5.1.4.
Et mindre konkret ønske om etablering af et demonstrationsprojekt af bænke på ”Cigarbakken” (sømærke) er udført og betalt af undersøgelsesprojektet Nationalpark Thy.
3.8.3.3 Stenbjerg
Gruppen indstiller, at Stenbjerg forbliver uden for en eventuel Nationalpark Thy.
Stenbjerg ønsker en fortsat udvikling, hvor der tages hensyn til byens og områdets specielle
forhold. Man ønsker at bevare naturen og forebygge nedslidning ved overdreven og ukritisk
brug af den.
Arbejdsgruppen har forventning om at Skov- og Naturstyrelsen og styregruppen for Nationalpark Thy har respekt for den fastboende befolknings viden om og mangeårige erfaring med
vejr, vind og natur. Gruppen forventer at lokalbefolkningen i Stenbjerg medinddrages i beslutningsprocessen om en evt. Nationalpark Thy.
Arbejdsgruppens indstilling er vedlagt rapporten som bilag 5.1.4.
Stenbjerg har fremsendt 5 forslag til fysiske projekter.
Styregruppen har godkendt et projekt om udlægning af sti til og genetablering af et observationssted i bunkeren på Stenbjerg Kirkevej. Der er søgt om midler til projektet i Friluftsrådet.

Stenbjerg Kirkevej

3.8.3.4 Agger
Gruppen har som forudsætning, at Agger forbliver uden for en eventuel Nationalpark Thy.
Foruden konkrete forslag til en afgrænsning omkring Agger samt betragtninger om Flade Sø
og Agger Tange bakker arbejdsgruppen op om nogle konkrete projekter og tiltag.
Flere af disse tilkendegivelser er allerede indeholdt i styregruppens syn på formidling og forvaltning af en eventuel nationalpark i Thy. Bl.a. ønsker arbejdsgruppen, at Flyverhuset ved
"De Sorte Huse" (Kystdirektoratets tidligere arbejdsplads) i Agger benyttes som informationscenter for besøgende i nationalparken.
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Arbejdsgruppens indstilling er vedlagt rapporten som bilag 5.1.4
Tilskud til et projekt, som er igangsat af Sydthy Kommune, om anlæg af en handicapsti til
havet samt faciliteter til udsætning af både er godkendt af styregruppen og bevilget af Friluftsrådet og Skov- og Naturstyrelsen.
I styregruppens forslag til en geografisk afgrænsning af Nationalpark Thy er kystbyerne holdt
uden for.
Hovedbegrundelsen er, at igangsættelsesbrevet forudsætter, at kystbyerne ikke medtages i en
eventuel Nationalpark Thy. Denne forudsætning var i enighed ønsket af de 3 Thy-kommuner.
Hertil kommer, at indstillingerne og de ønskede forudsætninger for evt. at komme med i nationalparken er vidt forskellige fra by til by. Ikke alle forslag og ønsker er umiddelbart realisable.
Styregruppen er dog overbevist om, at byerne på sigt vil blive en integreret del af nationalparken på grund af de samfunds- og erhvervsmæssige fordele for lokalsamfundet. Det er en forudsætning, at en eventuel inddragelse i nationalparken sker efter ønske fra beboerne i kystbyerne.
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4.

UNDERSØGELSESPROJEKTETS GENNEMFØRELSE

4.1

Opgaveformulering

Med "igangsættelsesbrevet" af 22. august 2003 igangsatte den daværende miljøminister Hans
Christian Schmidt undersøgelsesprojekt Nationalpark Thy (bilag 5.1.1).
Brevet blev sendt til Viborg Amtsråd og kommunalbestyrelserne i Sydthy, Thisted og Hanstholm kommuner.
Styregruppen har gennem hele projektet taget udgangspunkt i dette igangsættelsesbrev, der
udstikker rammerne for undersøgelsesprojektet på følgende punkter:
•

Formålet er at udarbejde en vision med plan for afgrænsning og indhold af en nationalpark
i Thy. Dette skal gøres på baggrund af undersøgelser og lokal debat. Resultatet kan indgå i
grundlaget for de videre overvejelser om beslutninger om etablering af nationalparker i
Danmark.

•

Der skal tages udgangspunkt i et sammenhængende areal i Vestthy fra Hanstholm til sydspidsen af Agger Tange. Mod øst afgrænses området mod landbrugslandet.

•

Undersøgelsesområdet er karakteriseret af klitter, klitheder, plantager og søer.

•

Bysamfundene Klitmøller, Nr. Vorupør, Stenbjerg og Agger er ikke omfattet. Dog er det
en del af undersøgelsesprojektet at aftale den nærmere afgrænsning af bysamfundene over
for området.

•

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

•

Der nedsættes en lokalt sammensat styregruppe. Som formand for styregruppen har miljøministeren udpeget borgmester Ejner Frøkjær, Hanstholm Kommune. Styregruppens
sammensætning fremgår af kapitel 4.2.

•

Styregruppen har til opgave, i dialog med lokalbefolkningen, at udarbejde en samlet rapport, der beskriver visioner for, og indhold og afgræsning af en evt. nationalpark i Thy.
Rapporten skal foreligge senest 1. juli 2005.

86

Undersøgelsesprojektets gennemførelse

•

Styregruppen har ansvaret for, at der gennemføres undersøgelser af naturværdier, kulturhistoriske værdier og muligheder for friluftsliv. I den forbindelse skal der udarbejdes en
landskabsanalyse. Endvidere skal der udarbejdes en samfunds- og erhvervsøkonomisk
analyse af konsekvenserne af etablering af en nationalpark.

•

Styregruppen skal tage udgangspunkt i at udviklingen af en nationalpark forventes at foregå over et længere tidsrum f.eks. 20-30 år.

•

Styregruppen skal søge at synliggøre undersøgelsesprojektet ved at gennemføre forskellige konkrete projekter. Der vil i øvrigt blive oprettet en hjemmeside, som løbende opdateres.

•

Udviklingen skal i det alt væsentlige baseres på frivillighed og lokaltilslutning.

•

Der skal gennemføres en ekstern evaluering af borgerinddragelsen.

Hykær - Hanstholm Vildtreservat
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4.2

Organisation

4.2.1

Styregruppen

Styregruppen, som er på 18 medlemmer, består af lokale repræsentanter for natur-, kultur- og
friluftsorganisationer, erhvervsforeninger, turistforeninger samt repræsentanter for Viborg
Amt og Thisted, Hanstholm, Sydthy kommuner og Skov- og Naturstyrelsen.
Borgmester Ejner Frøkjær, Hanstholm Kommune, blev af miljøministeren udpeget som formand for styregruppen.
Styregruppens sammensætning
Ejner Frøkjær, borgmester, formand for styregruppen
Bjørn Westh, udvalgsformand
Erik Hove Olesen, borgmester
Arne Hyldahl, borgmester
Niels Jørgen Pedersen, formand
Søren Hansen, formand
Anders Hargaard, bestyrelsesmedlem
Poul Sivertsen, formand
Poul Alstrup, formand
Jytte Nielsen, museumsinspektør
Ove Jensen, amtsformand
Tage Espersen, regionsformand
Flemming Toftdahl-Olesen, erhvervschef
Betty Boesen, turistchef
Carsten V. Nielsen, turistchef
Carsten Krog Pedersen
Thorkil Sodborg Jensen
Ditte Svendsen, skovrider

Hanstholm Kommune
Viborg Amt - Miljø og Teknik
Thisted Kommune
Sydthy Kommune
Landboforeningen Nordthy
Thy Familielandbrug
Det thylandske landøkonomiske Selskab
DN´s lokalkomite - Nordthy
DN´s lokalkomite - Sydthy
Museet for Thy og Vester Hanherred
Friluftsrådet
Danmarks Jægerforbund, Thy
Thy Erhvervsråd
Thisted Turistforening
Destination Thy
Dansk Ornitologisk Forening –Viborg Amt
Landsforeningen Af Landsbysamfund
Skov- og Naturstyrelsen

Styregruppen har det overordnede ansvar i undersøgelsesprojektets organisation og dermed
ansvaret for planlægning, gennemførelsen og afvikling af projektet.
Styregruppen har ledet gennemførelsen af projektet i overensstemmelse med det grundlag,
som fremgår af miljøministerens igangsættelsesbrev. Herudover har den af styregruppen godkendte projektbeskrivelse fra den 29. september 2003 dannet det grundlag, som skulle sikre,
at undersøgelsesprojektet målrettet har søgt de bedste løsninger.
Opgaven har endvidere været at tage beslutninger af mere principiel karakter, vurdere og
godkende undersøgelser og projekter, godkende økonomiske dispositioner samt godkende
afrapporteringerne.
Styregruppen besluttede på et tidligt tidspunkt i forløbet, at det ikke var nødvendigt med en
forretningsorden: "I Thy taler vi om tingene". Men det aftaltes, at hvis der opstod behov herfor, ville gruppen udarbejde en forretningsorden..
Arbejdsgruppeformændene har deltaget i de fleste styregruppemøder uden stemmeret, men
med taleret.
Der er afholdt i alt 16 styregruppemøder med størst mødeaktivitet i afrapporteringsfasen.
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Styregruppens møder er ikke åbne.
4.2.2

Koordinationsudvalg

Styregruppen har nedsat et underudvalg bestående af styregruppeformanden, sekretariatsgruppen og formændene for arbejdsgrupperne.
"Koordinationsudvalget" har til opgave:
• at koordinere arbejdsgruppernes undersøgelser og arbejde.
• at sikre og koordinere borgerinddragelsen.
• at sørge for tværgående og sammenfaldende opgaver afklares og drøftes i styregruppen.
• at sikre at der løbende sker erfaringsudveksling.
Koordinationsudvalgets møder er ikke åbne.
4.2.3

Sekretariatet

Sekretariatsgruppen består af medarbejdere fra Skov- og Naturstyrelsen/Thy Statsskovdistrikt,
Viborg Amt, Hanstholm, Thisted og Sydthy kommuner. Medarbejderne er delvist udlånt til
projektet i den periode undersøgelsen står på.
Sekretariatet varetager de administrative opgaver for Undersøgelsesprojektet Nationalpark
Thy og betjener og koordinerer arbejdet i styregruppen, arbejdsgrupperne og koordinationsudvalget. Sekretariatet besvarer endvidere henvendelser fra borgere og institutioner, arrangerer ekskursioner og deltager i erfa-møder.
Desuden forestår og koordinerer sekretariatet arbejdet med at afholde borgermøder, opdaterer
hjemmesiden m.v.
4.2.4

Arbejdsgrupper

Der blev oprettet fire åbne tematiske arbejdsgrupper med følgende arbejdsområder: Naturen,
Kulturhistorien, Friluftslivet og Erhvervslivet.
På det første fælles arbejdsgruppemøde den 1. februar 2004 blev der fra arbejdsgruppernes
midte valgt en formand for hver arbejdsgruppe. Endvidere blev der til hver gruppe tilknyttet
en sekretær fra amt eller kommune samt en proceskonsulent. I alle grupper blev der placeret
”ressourcepersoner” fra stat, amt eller kommuner (tabel 4.2.1).
Alle arbejdsgrupper skulle ud over visioner, konkrete analyser og ideer til indhold komme
med forslag til afgrænsning af Nationalpark Thy samt være aktive i borgerinddragelsen.
Arbejdsgruppernes første opgave var at udarbejde et endeligt kommissorium for deres gruppe
på baggrund af borgernes forslag på det første arbejdsgruppemøde og oplæg fra sekretariatet.
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Alle arbejdsgruppemøder har været åbne for alle interesserede og møder og emner har været
annonceret i de lokale blade og på projektets hjemmeside. Indkaldelse til gruppemøder skete
endvidere med e-mail til de deltagere, som havde oplyst en e-mailadresse. Når lejlighed bød
sig, er borgere, som har henvendt sig med positive eller negative holdninger, blevet opfordret
til at deltage i processen. Det har ikke været en betingelse at tilmelde sig på forhånd eller
deltage i alle møder. Det forventedes, at interesserede deltog aktivt og konstruktivt i arbejdet,
men at der derudover ikke var forpligtigelser.
Møderne er blevet afholdt overalt i Thy. Deltagerantallet har varieret fra arbejdsgruppe til
arbejdsgruppe og fra møde til møde. Mere end 200 personer meldte sig fra begyndelsen ,men
den generelle tendens har været et fald i mødedeltagelsen over tid, hvorefter den stabiliserede
sig til en fast kerne.
Hver arbejdsgruppe fik tildelt 15.000 kr. til "den daglige drift". Derudover søger arbejdsgrupperne om penge til eventuelle undersøgelser, der ønskes gennemført.
Tabel 4.2.1: Arbejdsgruppernes organisation
Arbejdsgruppe Formand
Sekretær

Proceskonsulent

Naturen

Anders Bøge

Frank Eliasson - Thisted Kommune

Johannes Skov

Kulturhistorien

Jytte Nielsen

Tina F. Bach - Hanstholm Kommune

Ditte Svendsen

Friluftslivet

Jens Roesgaard

Ole Olesen - Viborg Amt

Helle Knudsen

Erhvervslivet

Esben Oddershede

F. Mønsted / S.E. Brandstrup - Viborg Amt

Thorkil Neergaard

Under arbejdgrupperne dannede der sig hurtigt et antal temagrupper (26) , hvor arbejdsgruppemedlemmerne fordelte sig efter interesse for det enkelte tema. Hver temagruppe udnævnte
en tovholder.
Arbejdsgrupperne skulle afrapportere skriftlig d. 01.09.2004 (midtvejsstatus) og 01.03.2005
(endelig rapport). Styregruppen udarbejdede en skitse for arbejdsgruppernes afrapportering,
som blev diskuteret i koordinationsudvalget og arbejdsgrupperne, før den endelige skabelon
blev fastsat. Arbejdsgruppernes afrapportering har i store træk fulgt disse retningslinjer.

Arbejdsgruppen Naturen - Snedsted Skole 1. februar 2004
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Arbejdsgrupperne refererer til styregruppen og temagrupperne refererer til formanden for arbejdsgruppen (tabel 4.2.2)
Tabel 4.2.2: Organisering af undersøgelsesprojektet
Styregruppe
Sekretariatsgruppe
Koordinationsudvalg
(skovdistriktet, amt og kommuner)
(formanden for styregruppen, sekretariat og arbejdsgruppeformænd)
Arbejdsgruppe:
Arbejdsgruppe:
Arbejdsgruppe:
Arbejdsgruppe:
Naturen
Kulturhistorien
Friluftsliv
Erhvervslivet
Temagrupper:
Temagrupper:
Temagrupper:
Temagrupper:
*Adgang
*Afgrænsning
*Adgang
*Landskab og fortids*Administration
*Administration
*Afgrænsning
minder
*Center for landskabs*Den sårbare natur
*Sandflugt og skovrejs- *Afgrænsning
*Benyttelse/beskyttelse pleje/Videns- center
*Formidling
ning
*Jagt og fiskeri
*Turisme
*Naturgenopretning
*Skudefart
*Naturvejledning
*Erhvervsøkonomisk
*Naturpleje
*Kystsikring og Agger
*Turisme
analyse
Tange
*Redningsvæsenet
*Verdenskrigens kulturspor
*Byggeskik
*Klithedens udnyttelse

Med baggrund i styregruppens beslutning om, at samspillet mellem naturområderne og kystbyerne skal indgå som en del af undersøgelsesprojektet blev der dannet fire geografiske arbejdsgrupper i kystbyerne Klitmøller, Nr. Vorupør, Stenbjerg og Agger. Se beskrivelsen af
dette forløb i kapitel 3.8.

4.3

Økonomisk grundlag

Fra Skov- og Naturstyrelsen og Friluftsrådet er der foreløbig i alt bevilget 2.990.000 kr. til
Undersøgelsesprojekt Nationalpark Thy.
Viborg Amt og kommunerne Hanstholm, Thisted og Sydthy har ikke direkte bevilget midler
til nationalparkprojektet, men velvilligt bidraget med kompetent og motiveret personale til
arbejdet.
Disse ressourcepersoner har
• deltaget i styregruppe- og koordinationsudvalgsmøder.
• deltaget i sekretariatsbetjeningen af arbejdsgrupperne og været aktive i de respektive
grupper.
• skrevet dagsordener, referater og rapporter for arbejdsgrupperne.
• indsamlet og leveret oplysninger og facts til styregruppen, arbejdsgrupperne og de involverede konsulentfirmaer.
De fire arbejdsgruppeformænd har investeret megen tid i forberedelse, deltagelse og opfølgning på arbejdsgruppernes møder samt styregruppemøder, borgerinddragelses- aktiviteter,
afrapportering m.v.
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Der har været brugt megen fritid af alle deltagerne i de åbne arbejdsgrupper, hvilket også afspejles i, at der forventes et merforbrug på sekretariatsomkostningerne på godt 100.000 kr.,
heraf kan ca. halvdelen henføres til et merforbrug på grund af stor mødeaktivitet. Omvendt
forventes der en besparelse på borgerinddragelsen på 100.000 kr.
Rammebudgettet samt det forventede regnskab fremgår af nedenstående tabel:
Tabel 4.3.1: Rammebudget og det forventede regnskab for undersøgelsesprojektet
Delbudget

A.
B.
C.
D.
E

Sekretariat
Borgerinddragelse og
information
Undersøgelser og dokumentation
Fysiske projekter
Evaluering af borgerinddragelse

Rammebudget
2003-2005
950.000

Bevilling30
2005
950.000

Forventet regnskab
2005
1.060.000

750.000

700.000

600.000

1.400.000
650.000

1.014.000
255.000

1.000.000
245.00031

50.000
3.800.000

71.000
2.990.000

71.000
2.976.000

I alt

4.4

Borgerinddragelse

Borgerinddragelsen er prioriteret højt af styregruppen.
Grundlæggende mener gruppen, at borgerinddragelsen skal sikre, at de mange aktører og interesserede får deres synspunkter i fælles dialog, og at der udvikles medejerskab og findes bæredygtige forslag og løsninger.
Arbejdsgrupperne skal kunne se deres indflydelse og resultater i det endelige forslag til vision, afgrænsning og indhold af en nationalpark i Thy.
Mange deltagere i undersøgelsesprojektet har oplevet, at det er svært at skulle forholde sig til
miljøministerens "blanke stykke papir", hvor meget lidt om de fremtidige rammer var fastlagt
på forhånd. Andre har opfattet det som en spændende udfordring og videreudvikling af demokratiet. For de sidste har fordelene klart opvejet ulemperne.
4.4.1
Strategi for borgerinddragelsen
Der har i styregruppen fra projektets start været en erkendelse af, at reel borgerinddragelse er
en proces som kræver viden, en klar strategi og nøje planlægning.
Styregruppen og sekretariatet havde meget lidt erfaring på området, og var usikker på, hvordan den lokale medindflydelse og medejerskabet bedst kunne fremmes i projektet.
30

Der er fortsat bevillingsansøgninger til behandling i Friluftsrådet.
Incl. 100.000 kr., som er bevilget fra Skov- og Naturstyrelsens naturforvaltningsmidler til et fysisk projekt i
Agger og på Agger Tange.
31
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Styregruppen besluttede derfor at gøre brug af ekstern ekspertise til den overordnede planlægning af borgerinddragelsen i form af konsulenter fra Teknologirådet og NIRAS A/S (rådgivende ingeniørfirma).
Teknologirådet vejledte styregruppen og sekretariatet i, hvordan borgerinddragelsesforløbet
bedst kunne tilrettelægges. Dette skete tidligt i forløbet. Allerede på det andet styregruppemøde holdt Teknologirådet et indlæg om emnet. Her blev det bl.a. fremhævet, at det er vigtigt at
have en overordnet tidsplan for undersøgelsesprojektet og borgerinddragelsen.
Sammen med NIRAS deltog og rådgav Teknologirådet også i forbindelse med afholdelsen af
de to første borgermøder. Det første møde var en præsentation af og invitation til deltagelse i
undersøgelsesprojektet. På det andet deltog de fremmødte i et heldagsmøde tilrettelagt efter af
den såkaldte ”værksted-metode”. I forbindelse hermed pegede Teknologirådet på en række
udfordringer, som det var særligt påtrængende at tage hånd om i begyndelsen, herunder
•
•
•
•
•

”at det er vigtigt at lave en specifik plan for den videre proces, således at forløbet bliver gennemskueligt for deltagerne.
at overveje, hvordan projektet bedst kan tilrettelægges set i lyset af den tid, der er afsat
at udvikle metoder, som kan koordinere aktiviteter på tværs af arbejdsgrupperne
at kvinder og de unge er underrepræsenteret, hvorfor man bør være opmærksom på
denne gruppe
at sikre at borgerne rent faktisk indgår i den dialog, hvor beslutningerne om NP indhold træffes, samt at det er vigtigt at inddrage borgerne løbende undervejs i processen”.

Tabel 4.4.1: -Tidsplan (masterplan) for Undersøgelsesprojekt Nationalpark Thy
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Tidsplanen indeholder nogle milepæle og faser i undersøgelsesperioden fra september 2003 til
1. juli 2005 (tabel 4.4.1).
De lodrette søjler markerer de planlagte tidspunktet for offentlige fællesmøder, som for de to
sidstes vedkommende blev afholdt en ca. måned senere end planlagt. Nederst i planen er angivet de forskellige faser: Tilrettelæggelse, undersøgelser, debat, afklaring/beslutning samt til
sidst afrapportering fra arbejdsgrupper og styregruppe.
Ud over ovenstående inddragelse af eksterne konsulenter, har man haft erfaringsudvekslinger
med de øvrige pilotprojekter, idet styregruppen haft besøg af formanden fra Mols Bjerge projektet og været på besøg i Lille Vildmose.
4.4.2
Konkrete aktiviteter
Udover deltagelsen i de offentlige møder og arbejdsgrupperne (jf. nedenfor) er der gennemført en række andre borgerinddragelsesinitiativer, der har haft til formål at involvere borgerne
i projektet:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Skovens Dag med nationalpark café,
Busture i nationalparkområdet (tre stk. forskelligt startsted geografisk, Thisted, Hurup,
Hanstholm, 110 deltagere i alt),
Guidede ture ”Ud i Naturen” i samarbejde med lokale foreninger og organisationer (25
offentlige ture hvor nationalparktemaet har indgået i alle turene),
Ekskursioner i undersøgelsesområdet med ind- og udenlandske institutioner og organisationer,
Fotokonkurrence,
Prisopgave for unge i folkeskole og ungdomsuddannelser om deres bud på en nationalpark (2 opgaver indleveret),
Hjemmeside ”Idé og debatforum”,
Nogle af undersøgelserne, der er igangsat indeholder borgerinddragelse (Nationalpark
safari, dataindsamling ifbm ”Adgang til alle” er gennemført af spejdere, dataindsamling ifbm Turistanalysen gennemført af handelsskolen i Thisted samt 4 arrangementer
med "Får uden hegn" på klitheden)
Derudover har arbejds- og temagrupperne afholdt diverse faglige foredrag, ekskursioner mv., som har været åbne møder.
De organisationer, som har været involveret i styregruppen har holdt baglandet informeret og arrangeret møder mv.

4.4.2.1 Offentlige fællesmøder
En vigtig del af borgerinddragelsen er de offentlige møder. Nedenstående beskrives møderne,
herunder hvad formålet har været med møderne, samt hvilke overvejelser der har ligget bag
organiseringen af dem. Følgende offentlige møder er afholdt:
13. januar 2004. Informationsmøde. Hotel Vildsund Strand (400 deltagere)
Formålet var ”at give baggrund og orientere om plan, projekt og opfordre til deltagelse i arbejdsgrupperne.” Konkret forløb aftenen med information om undersøgelsesprojektet og
rammerne herfor, samt information om, hvordan man får indflydelse på processen, herunder
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opfordring til at indgå i en arbejdsgruppe, gennem udfyldning af pjece. Derudover var der
eksterne oplæg af forfatteren Knud Sørensen, Mors og professor Jørgen Primdahl, KVL.
1.februar 2004. Møde med opstart af arbejdsgrupper. Snedsted Skole. (170 deltagere)
Heldags fællesmøde, hvor der blev introduceret yderligere til undersøgelsesprojekt og arbejdsgrupperne blev nedsat, herunder valg af formænd og mere præcis beskrivelse af arbejdsgruppernes opgaver på baggrund af borgernes ideer. Før mødet havde omkring 200 deltagere
tilmeldt sig arbejdet og per 10. maj 2004 havde 250 personer tilmeldt sig.
Mødet var planlagt af styregruppen, med bistand fra Teknologirådet og rådgivende ingeniørfirma NIRAS. Metoden, som blev anvendt var en forkortet version af ”fremtidsværksted”.
Derudover blev der afholdt valg til formandsposterne for arbejdsgrupperne. Styregruppen
havde på forhånd sikret sig, at der var kandidater, som var villige til at stille op. To af disse
blev valgt nemlig i Friluftsgruppen og Kulturgruppen. I Erhvervsgruppen og Naturgruppen
blev andre opstillede valgt blandt de fremmødte.

10. Juni 2004. Paneldebat om Nationalpark Thy og Erhvervslivet (60 deltagere)
Tema: Vil en nationalpark have nogen betydning for virksomhederne og dermed for samfundet i Thy? Der var seks erhvervsledere i panelet, som hver indledte med et oplæg, efterfulgt af
offentlig debat (kapitel 3.5.2).
20. september 2004. Midtvejsstatus for arbejdsgrupperne (150-170 deltagere).
Formålet med mødet var at gøre status samt at udstikke rammerne for det videre arbejde med
afsæt heri. Arbejdsgrupperne fremlagde temagruppernes status for visioner, status for arbejdet, forslag til konkrete handlinger og yderligere undersøgelser, formidling og økonomi. Herefter mulighed for diskussion i temagrupperne og fælles debat. Afslutningsvist opsamlede
styregruppen og arbejdsgrupperne udbyttet og der bliver taget initiativer til tværgående samarbejde på tværs af temagrupperne, som bl.a. udmøntes i møde i november på Sjørring Skole.
15. november 2004. Møde på tværs af arbejdsgrupperne på Sjørring Skole (80-100 personer)
Formålet var at samle arbejdsgrupperne på tværs af temaer med henblik på at vurdere mulighederne for samarbejde på tværs.
November/december 2004, januar 2005: Møde i bysamfundene
Der blev afholdt tre møder i de 4 kystbyer, som er defineret uden for en eventuel nationalpark
i igangsættelsesbrevet. Se kapitel 3.8.
13. juni 2005. Offentligt møde i Sjørring-Hallen (240 personer)
Formålet var, at styregruppen ville informerer om den foreløbige vision, som er blevet til på
bl.a. arbejdsgruppernes mange kvalificerede forslag. Herudover ville styregruppen præsentere
sin indstilling til bl.a. indhold og afgrænsning. Efter hver præsentation var der debat om emnet. Det sidste indlæg var en kort gennemgang af den erhvervs- og samfundsøkonomiske analyse.
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Den samlede offentlige mødeaktivitet er opgjort til:
Undersøgelsesprojektet Nationalpark Thy
Offentlige møder
Registrerede møder i arbejds- og temagrupperne
Andre offentlige arrangementer med nationalparkindhold

Antal
7
86
40

4.4.3
Informationsstrategi
Informationen er dels gået udadtil i forhold til borgerne (rekruttering, vidensudbredelse mv.)
og dels internt i projektet.
Informationsudbredelsen har været helt central for borgerinddragelsen, og der er anvendt en
bred vifte af informationskanaler gennem hele processen. Således er følgende kanaler anvendt
til at informere offentligheden:
•
•
•
•
•
•
•

Artikler i Thisted Dagblad. Avisen har haft en fast journalist til at dække undersøgelsesprojektet i løbende dialog med styregruppens formand,
Pjece ”Nationalpark i Thy?” som blev distribueret bredt i starten af forløbet (om deltagelse i arbejdsgrupper mv.) 3000 eksemplarer,
Nyhedsbreve via e-mail og hjemmeside for undersøgelsesprojektet,
Lokal presse (radio, tv). Budgetteret med 1-2 annoncer (om tiltag i undersøgelsesprojektet, tid/sted for møder mv.) om måneden i Thisted Dagblad samt i tre af områdets
aviser,
Arbejdsgruppemøder og offentlige møder er annonceret i dagbladet og lokale ugeaviser,
Hjemmeside - www.nationalparkthy.dk
Information igennem de interesseorganisationer i området, bl.a. dem der er repræsenteret i styregruppen,

Formålet med informationen udadtil har været at informere og involvere så mange borgere
som muligt om og i arbejdet.
Hvad angår formidlingen af information internt i undersøgelsesprojektet, er denne sket dels
gennem hjemmesiden, dels gennem sekretariatet og endelig via møder med gennemgående
personer.
Med hensyn til hjemmesiden har denne været en vigtig informationskanal. Således indeholder
den al information relevant for borgerne, herunder referater osv. fra møderne i styregruppen,
arbejdsgrupperne, temagrupperne mv. Derudover er informationen til styregruppe- og arbejdsgruppemedlemmerne foregået via e-mail. Dog har personer, som ikke har adgang til email, fået tilsendt materialet per post.
Hvad angår møde-foraer med gennemgående personer er dette tilfældet i flere sammenhænge:
• Koordinationsudvalget består af repræsentanter fra styregruppen, sekretariatet og formændene for arbejdsgrupperne.
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•
•

Arbejdsgruppeformændene har haft observatørstatus til styregruppemøderne indtil d.
1. marts 2005. Herefter kun efter invitation eller aftale.
Temagrupperne har formidlet arbejdets gang i forbindelse med arbejdsgruppe møder,
hvor alle temagrupper samles.

4.4.4
Ressourcer og økonomi
For at vurdere borgerinddragelsen er det vigtigt at afdække, hvor mange ressourcer der er tilløbet borgerinddragelsen. I Undersøgelsesprojekt Nationalpark Thy er det relevant at sondre
mellem økonomiske ressourcer, offentlige ressourcer (i form af arbejdskraft) og frivillige ressourcer.
For så vidt angår økonomiske ressourcer er ca. 23 procent af budgettet anvendt på borgerinddragelsesaktiviteter. Således er der afsat 700.000 kr. som rammebudget til ”Borgerinddragelse
og information”. De største poster er udgifter til borgermøder, proceskonsulenter, og tryksager/foldere/annoncer.
Offentlige ressourcer er i form af ressourcer, som er tilført fra områdets tre kommuner og
Viborg amt i form af bistand til løsning af opgaver (f.eks. udskrivning af kort) og sekretærbistand mv. for arbejdsgrupperne.
Endelig er der tilført en væsentlig del ”frivillige ressourcer”, både fra styregruppen, arbejdsgruppeformændene samt ansatte ved sekretariatet.
4.4.5
Resumé af den gennemførte evaluering af borgerinddragelsen
Borgerinddragelsen af undersøgelsesprojektet er blevet evalueret af konsulentfirmaet Kvistgaard Consult ud fra samlet udbudsmaterialer fra fire nationalparkprojekter.
I konsulentens rapport resumeres evalueringen som følger:
Formålet i nærværende evaluering af borgerinddragelsen i Undersøgelsesprojektetet Nationalpark Thy er at kortlægge de borgerinddragelsesmetoder og den informationsstrategi, der
har været anvendt i Undersøgelsesprojektet. Derudover er formålet at evaluere borgerinddragelsen i forhold til en række kriterier, samt at pege på hvilke faktorer, der synes at have bidraget positivt til borgerinddragelsen på den ene side, og hvilke udfordringer, der eksisterer for
borgerinddragelsen, på den anden side. Endelig har det været et formål at evaluere den måde,
hvorpå Undersøgelsesprojektet har været organiseret.
Datagrundlaget består af en række sekundære data, interviews med nøglepersoner, samt to
spørgeskemaundersøgelser gennemført blandt deltagerne i de arbejdsgrupper, som har været
knyttet til Undersøgelsesprojektet. Således indbefatter evalueringen ikke den brede Thybefolkning, som ikke har været aktive i en arbejdsgruppe.
Evalueringen beskriver, hvordan Undersøgelsesprojektet Nationalpark Thy har været organiseret i en styregruppe, et koordinationsudvalg, et sekretariat, fire arbejdsgrupper, hvortil er
knyttet en række temagrupper, og det beskrives hvilke ressourcer, der er tilflydt Undersøgelsesprojektet, herunder at der er afsat ca. 20 procent af det samlede budget til borgerinddragelsen.

97

Undersøgelsesprojektets gennemførelse
For så vidt angår informationsstrategien og borgerinddragelsesaktiviteterne, har der ikke været opstillet konkrete kvantificerbare målsætninger i Undersøgelsesprojektet. Men initiativerne har været planlagt – bl.a. med hjælp fra eksterne konsulenter – og man har lagt vægt på at
informere bredt og igennem mange forskellige kanaler. En lignende strategi har været anvendt
for borgerinddragelsen, hvor man ikke kun har brugt arbejdsgruppe-metoden, men satset på
en bred vifte af borgerinddragelsesinitiativer. Det beskrives, hvordan borgerinddragelsen har
bestået af fem faser: Opstartsfase, Tilrettelæggelsesfase, Informationsfase, Arbejds- og Initiativfase og Afrapporteringsfase.

Følgende konklusioner drages vedr. fire evalueringskriterier, som strukturer rapporten:
1) Relevans af borgerinddragelsen
• Borgerinddragelse opleves som meget relevant af alle aktører – styregruppemedlemmer, arbejdsgruppeformænd, sekretariat såvel som arbejdsgruppemedlemmer selv. Det
skyldes, at borgerinddragelsen tjener en række funktioner, som er vigtige for en eventuel nationalpark.
•

Designet for og planlægningen af borgerinddragelsen har på flere måder fremmet borgerinddragelsen. Samtidig eksisterer der fortsat en række udfordringer for borgerinddragelsen (jf. nedenfor).

•

Borgerinddragelsen har haft relevans, idet resultatet af processen udgør et vægtigt beslutningsgrundlag for styregruppens endelige rapport.

2) Målopfyldelse
På baggrund af en række kriterier for succesfuld borgerinddragelse, drages følgende konklusioner, som uddybes og begrundes i rapporten:
Kriterium for succesfuld borgerinddragelse
Bred inddragelse af borgere igennem hele forløbet

Borgerne bliver og føler sig godt informeret
Borgerne får deres holdninger i dialog
Borgerne udvikler en følelse af medejerskab ift
en nationalpark
Borgerne anser processen og styregruppens endelige rapport som legitim
Borgerne har medindflydelse

Organiseringen og institutionaliseringen af Undersøgelsesprojektet skal fremme borgerinddragelsen

Evaluering i forhold til ”Lav”, ”Middel”,
”høj” grad af målopfyldelse
Middel (i forhold til hvad man kan forvente ud
fra erfaringer med borgerinddragelse)
Lav (i forhold til Miljø ministeriets ideal om
repræsentativitet i deltagelsen)
Høj
Høj
Høj
Høj – med forbehold
Middel (i henhold til borgernes egen vurdering)
Høj (i henhold til den faktiske vurdering af
styregruppens arbejde hidtil)
Middel
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3) Effekter
Borgerinddragelsen i Undersøgelsesprojektet Nationalpark Thy har haft en række effekter.
For det første kan man tale om ”borgerinddragelseseffekter”, idet det i høj grad er lykkedes
at skabe en høj grad af ejerskabsfølelse. For det andet, ”policy-effekter”, idet arbejdsgruppernes rapporter har udgjort et væsentligt input til styregruppens arbejde. For det tredje ”øvrige
effekter”, hvormed tænkes på lokal forankring af ideen om en Nationalpark igennem diskussion i lokalsamfundet, institutionalisering af ideen om en Nationalpark i områdets foreninger
og organisationer, samt en række løftestangseffekter.
4) Levedygtighed
For så vidt angår levedygtigheden af en eventuel Nationalpark konkluderes det, at der i hvert
fald består to vigtige forudsætninger for etableringen af en eventuel Nationalpark: For det
første borgernes følelse af medejerskab. For det andet, en institutionel forankring i områdets
organisationer. Men evalueringen peger også på, at hvis man vil sikre engagementet og opbakningen til ideen om en eventuel Nationalpark så er det formentlig vigtigt, at sikre en overgangsordning for en form for lokal forankring af ideen om en Nationalpark, i perioden mellem afslutningen af Undersøgelsesprojektet, og indtil der tages en politisk beslutning om Nationalparkerne i 2007/2008.
På baggrund af evalueringen konkluderes ydermere på en række faktorer, som vurderes at
have haft en positiv effekt på borgerinddragelsen, samt hvilke udfordringer, der fortsat synes
at eksistere for borgerinddragelsen.
For så vidt angår hvilke faktorer, der har været befordrende for borgerinddragelsen, udleder evalueringen følgende faktorer på baggrund af analysen:
•

At der er skabt tillid til at Undersøgelsesprojektet er en åben proces, hvor det er borgerne, som er penneførere og hvor det er muligt at sige ”nej tak” Evalueringen foreslår, at følgende forhold har bidraget til denne tillid: At borgerne har været inddraget
tidligt i processen, at det har været en udtalt værdi i de styrende organer at borgerne er
penneførere, at arbejdsgruppeformændene har været på valg samt haft observatørstatus
i styregruppen, Ministerens ”tomme oplæg”, at arbejdet i temagrupperne har været
præget af høj grad af demokrati, at de mest kritiske røsters præmis er formuleret som
ultimatum for styregruppens rapport.

•

Planlægning af borgerinddragelsen.

•

Strategien for information og borgeraktiviteter har været at trække på en bred vifte af
initiativer. Dermed er man kommet vidt omkring og formentlig nået mange forskellige
grupper.

•

Involvering af organisationer og foreninger – både i styregruppen og i forbindelse med
nogle borgerinddragelsesaktiviteter.

•

Borgerinddragelsen har været institutionaliseret som løbende diskussion i styregruppen, koordinationsudvalg og sekretariatet.
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•

Proceskonsulenterne har bidraget til at udfylde deres opgave vedr. facilitering af arbejdet i arbejdsgrupperne, give indspark til arbejdsgruppeformændene osv.

Selv om borgerinddragelsen i flere henseender har levet op til kriterierne, giver erfaringerne
fra Thy også anledning til, at pege på en række udfordringer, som projekter, der lægger stor
vægt på borgerinddragelse, potentielt kan løbe ind i. Mange af disse udfordringer er langt fra
usædvanlige for erfaringer med borgerinvolvering og er på den måde ikke uforventelige. Således skal udfordringerne ses som nogle af de områder, man med fordel kan være særlig opmærksomme på og hvor man kan tage fat for at gøre borgerinddragelsen endnu bedre. Evalueringen peger på følgende udfordringer for borgerinddragelsen:
•

Utilfredshed blandt et mindretal af arbejdsgruppemedlemmerne.

•

Frafald i arbejdsgrupperne.

•

Formidling af hvordan arbejdsgruppernes arbejde bruges i det videre forløb; skabe tillid til fremtiden.

•

Sikre bredden og repræsentativiteten i borgerdeltagelsen.

•

Sikre ny og løbende inddragelse af borgere igennem hele processen.

•

Sikre fremdrift i temagrupperne – demokratiets akilleshæl.

•

Formulere konkrete målsætninger og kriterier for borgerinddragelsen.

•

Lokal kultur – et spørgsmål om at skabe tillid.

•

Effektiv formidling via hjemmesiden.

•

Ressource prioritering

Endelig peger evalueringen på en række redskaber man kunne tage i brug for at imødekomme
nogle af ovenstående udfordringer.
4.4.6
Styregruppens vurdering af evalueringens hovedresultater
På styregruppens sidste møde den 22. juni 2005 fremlagde adjunkt Mette Tobiasen, Kvistgaard Consult resultatet af evalueringen af borgerinddragelsen for gruppen.
Styregruppen fandt, at evalueringsrapporten i det alt væsentlige stemte overens med medlemmernes egen oplevelse af processen og at rapporten er et grundigt og godt stykke arbejde.
Nogle styregruppemedlemmer var ikke enig i at vurdere bredden i borgerinddragelsen som
middel/lav, idet man ikke fandt det realistisk at inddrage alle grupper i samfundet.
Der er et dilemma mellem ministeriets høje ambitionsniveau om borgerinddragelse og virkeligheden i lokalområdet.
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Styregruppen finder, at når 55% af befolkningen i Thy løbende har fulgt med i undersøgelsesprojektets fremdrift og 91% har hørt om projektet (kapitel 2.5.5), så "er det slet ikke så ringe
endda".
En af udfordringerne i den næste fase frem mod en endelig udpegning af Nationalpark Thy er
bl.a. at komme mere i dialog med de private lodsejere og naboer. Mange af dem har deltaget
aktivt og positivt i undersøgelsesprojektet, men der findes en mindre gruppe32, som ikke har
tillid til, at styregruppens krav til vilkår og kriterier for etablering af en nationalpark i Thy kan
holde, når der skal lovgives og tages centrale beslutninger.

4.5

Andet

”Mens vi venter på en nationalpark”
Hvordan holder vi ”gryden i kog” og fastholder det frivillige arrangement omkring undersøgelsesprojektet frem mod den endelige udpegning ?
Dette spørgsmål har været diskuteret i styregruppen på de sidste møder.
Resultatet af drøftelserne blev, at styregruppeformanden vil opfordre de tre kommuner i Thy
til at bede styregruppen om at fortsætte som følgegruppe for kommunerne.
Denne gruppe skal følge med i det videre arbejde i Den Nationale Følgegruppe og informere
de mange aktive frivillige i Thy om nationalparkprojektets fremdrift. Endvidere kunne gruppen være sparringspartner for Den Nationale Følgegruppe og senere for ministeren i forbindelse med lovgivningsarbejdet.
Selv om nationalparkprojektet i Thy går ind i en afventende fase, skal der stadigvæk tages
beslutninger, som bør formidles ud til lokalbefolkningen.
Det blev endvidere besluttet, at der skulle gøres et forsøg på allerede nu at starte en privat
nationalparkforening - "Nationalparkforeningen Thy" - med henblik på at fastholde det store
lokale engagement i bl.a. arbejdsgrupperne.

32

Styregruppen har modtaget breve fra 11 lodsejere og naboer samt bestyrelsen for I/S Ørum Sø, som ønsker
deres arealer udtaget af en evt. nationalpark i Thy.
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5.
5.1

BILAG
Bilag og kortbilag

Bilag og kortbilag er samlet i et tillægshæfte til "Styregruppens samlede rapport til miljøministeren"
I bilagene findes bl.a. "igangsættelsesbrevet" for Thy, liste over styregruppens medlemmer,
kort med den foreslåede afgrænsning af nationalparken, samt andre kort og data vedrørende
nationalparkområdet (fredninger, NATURA 2000 områder m.v.)
Denne rapport, arbejdsgruppernes rapporter samt analyser og undersøgelser, som er foretaget i
undersøgelsesperioden, kan findes på projektets hjemmeside: www.nationalparkthy.dk

