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Sammenfattende redegørelse vedr. miljøvurdering af 
Nationalparkplan 2016-22 for Nationalpark Thy      
Miljøvurderingen er gennemført som led i udarbejdelsen af bestyrelsens 
forslag til nationalparkplan 2016-22 og har været i høring sideløbende 
med planforslaget i perioden 1. september til 26. november 2015. 
Miljøvurderingen fastlægger, beskriver og evaluerer den sandsynlige 
væsentlige påvirkning på miljøet af planens gennemførelse.  
 
Nationalparkfonden skal jf. Lov om miljøvurdering af planer og 
programmer udarbejde en sammenfattende redegørelse for, 
1) hvordan miljøhensyn er integreret i planen eller programmet, og 
hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i 
offentlighedsfasen, er taget i betragtning, 
2) hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige 
alternativer, der også har været behandlet, og 
3) hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger 
af planen eller programmet. 
 
Et af de 21 indkomne høringssvar for nationalparkplanen og den 
tilhørende miljørapport omhandler miljørapporten:  
 
 Familien Haagensen har i deres høringssvar fundet, at det henset 

klimaforandringerne med bl.a. øgede nedbørsmængder, i planen bør 
beskrives, hvilke konsekvenser, genetablering af naturlig hydrologi vil 
medføre.  

 
Ad 1) 
Nationalparkplanen har til formål at beskrive bestyrelsens målsætninger 
og handlingsplan for drift og udvikling af Nationalpark Thy – i henhold til 
formålet med oprettelsen af Nationalpark Thy.  
 
Formålet fremgår af Bekendtgørelse om Nationalpark Thy § 2:  
 at bevare, styrke og udvikle naturen, dens kontinuitet, sammenhæng 

og frie udvikling, især for de nationalt og internationalt 
betydningsfulde klit- og klithedelandskaber og næringsfattige søer og 
vådområder,  

 at bevare og forøge den biologiske mangfoldighed af naturligt 
hjemmehørende arter i plantagerne og på de dyrkede arealer,  

 at bevare og styrke nationalparkens kulturmiljøer og kulturhistoriske 
spor i klitlandskabet og klitplantagerne og i tilknytning til havet,  

 at styrke mulighederne for friluftsliv og særlige naturoplevelser i det 
store uforstyrrede landskab,  
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 at styrke forskning, undervisning, naturvejledning og formidling af de 
natur- og kulturhistoriske og friluftsmæssige værdier og  

 at støtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder 
erhvervslivet, med respekt for beskyttelsesinteresserne.  

 
Nationalparkplan 2016‐22 indeholder en omfattende indsats, der enten 
som primært mål eller ved sekundær effekt vil sikre eller forbedre 
miljøforhold vedr. den biologiske mangfoldighed, flora og fauna, 
befolkningens arealanvendelse, engagement, sociale ansvar, 
erhvervsudvikling, menneskers sundhed, jordbund, vand, luft og 
klimatiske forhold, samt landskab og kulturarven. Samlet vurderes 
Nationalparkplan 2016‐22 at have en positiv indvirkning på miljøet. 
 
På områder, hvor det er uklart, hvorvidt der vil være tale om en positiv 
væsentlig indvirkning på miljøet, ønsker nationalparkfonden at medvirke 
til at undersøge forholdene nærmere. Det gælder fx i forhold til 
genskabelse af naturlig hydrologi, hvor grundige tekniske og 
lodsejermæssige forundersøgelser vil være det første led i indsatsen. 
Konsekvensvurderinger skal således indeholde både den sandsynlige 
direkte indvirkning på naturtyper og arter, på arealanvendelse og 
beboelse, og den indirekte effekt i form af mindsket CO2 belastning til 
atmosfæren og mindsket okkerudfældning i søer og vandløb. De 
udtalelser, der er indkommet som led i offentlighedsfasen har givet 
anledning til at præcisere vigtigheden af forundersøgelser i den endeligt 
vedtagne plan. Forundersøgelser danner i øvrigt baggrund for 
myndighedsbehandling forud for konkret naturgenopretning.  
 
Ad 2)  
Det rimelige alternativ til den vedtagne plan er et ”nul-alternativ”, hvor 
nationalparken udvikles indenfor nationalparkens rammer men uden en 
plan for en aktiv indsats. Den vedtagne plan er derfor valgt på baggrund 
af et rimeligt alternativ for aktivt at bidrage til, at de i bekendtgørelsen 
fastsatte formål og målsætninger for etableringen af Nationalpark Thy 
efterfølges. 
 
Ad 3)  
Det fremgår af Bekendtgørelse om Nationalpark Thy § 12, at 
nationalparkens udvikling skal følges og evalueres. Det sker bl.a. som led 
i revisionen af nationalparkplanen jf. Lov om nationalparker, hvor der 
udarbejdes en redegørelse for udviklingen, herunder en evaluering af de 
opnåede resultater. Det er desuden et led i et af nationalparkplanens 
indsatsområder at iværksætte et naturovervågningsprogram, der skal 
bidrage til at sikre, at planen har den positive indvirken på miljøet, som 
den har til hensigt at have, samt gør det muligt, på et tidligt trin at 
træffe enhver hensigtsmæssig afhjælpende foranstaltning, såfremt der 
identificeres uforudsete negative virkninger.   
 


