
Bekendtgørelse – 
Nationalparkplan 2016-22
Nationalparkfond Thy offentliggør herved endeligt ved-
taget Nationalparkplan 2016-22 for Nationalpark Thy. 

Nationalparkbestyrelsen har vedtaget planen uden 
væsentlige ændringer i forhold til forslaget. Samtidig 
offentliggøres den sammenfattende redegørelse vedr. 
miljørapporten. Planen er offentligt tilgængelig på 
http://nationalparkthy.dk/om-nationalpark-thy/
nationalparkplanen/ 

Samtidig med offentliggørelsen orienteres miljø- og 
fødevareministeren og øvrige statslige, regionale og 
kommunale myndigheder, hvis interesser er berørt af 
planen, samt enhver, der har gjort indsigelse mod be-
styrelsens forslag til nationalparkplan. 

Klagevejledning 
I henhold til Lov om nationalparker § 29 kan National-
parkfondens vedtagelse af en nationalparkplan påklages 
til Natur- og Miljøklagenævnet, for så vidt angår retlige 
spørgsmål. Nationalparkfondens øvrige afgørelser kan 
ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Af-
gørelser i henhold til Lov om miljøvurdering af planer 
og programmer kan påklages efter de regler herom, 
der er fastsat i den lovgivning, som planen udarbejdes i 
henhold til.

Klageberettiget 
Klageberettiget er miljø- og fødevareministeren og i 
øvrigt enhver med retlig interesse i afgørelsen. Klage-
berettiget er endvidere 1) offentlige myndigheder, hvis 
interesser berøres af afgørelsen 2) lokale og landsdæk-
kende foreninger og organisationer, som har en væ-
sentlig interesse i nationalparkens drift og udvikling 3) 
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter 
deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, 
når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Klagefrist 
Klage efter Lov om nationalparker § 29, stk. 1 skal være 
indgivet skriftligt senest 4 uger efter planen er offentligt 
bekendtgjort, det vil sige den 6. april 2016. Klage til Na-
tur- og Miljøklagenævnet indgives skriftligt til National-
parkfond Thy ved anvendelse af digital selvbetjening via 
klageportalen på www.nmkn.dk/. Klagen anses for at 
være indgivet, når den er tilgængelig for nationalpark-
fonden, hvilket betyder, at du som klager har godkendt 
klagen og betalt gebyret eller bestilt en faktura i Klage-
portalen. 
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