IDÉOPLÆG
N AT I O N A L PA R K P L A N 2 0 2 2 - 2 8

Krondyr Lodbjerg Klithede, Susanne Worm

Juli 2020

IDÉOPLÆG TIL NATIONALPARKPLAN 2022-28

Nationalpark Thy står i dag på et solidt fundament med stor lokal opbakning, mange besøgende og et stort engagement fra foreninger
og privatpersoner, som er medvirkende til, at
nationalparkfonden er lykkedes med mange ting
gennem sine første 12 år. Det fundament skal vi
bygge videre på. Og du har nu mulighed for at
komme med idéer og forslag til, hvordan det kan
gøres i de kommende år.
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Nationalparkplanen danner grundlaget for nationalparkfondens arbejde med at udvikle Nationalpark Thy. Planen gælder for en seksårig periode,
men den indeholder også visioner og mål for
udviklingen på længere sigt. Nationalparkplanen
beskriver, hvordan naturkvaliteten kan styrkes. Herunder sikre kontinuitet, fri dynamik og
naturlig vandbalance og muligheden for at skabe
større sammenhæng mellem naturområderne.
Planen beskriver desuden, hvordan kulturmiljøer
og kulturhistoriske spor bevares, synliggøres og
formidles, og viden om dem udbygges. Og den
beskriver, hvordan mulighederne for naturoplevelser kan styrkes, og hvordan turisme og andet

erhverv kan udvikles på et bæredygtigt grundlag
og meget, meget mere.
Den nuværende plan gælder til 31. marts 2022
og skal derfor revideres. Første led i revisionen
er at indkalde idéer og forslag fra oﬀentligheden
til en plan, der dækker perioden 2022-2028.
Hæftet her giver dig et overblik over, hvad
formålene er med Nationalpark Thy og giver
eksempler på typer af projekter, du som privatperson, forening el. lign. har mulighed for at
komme med forslag til.
Du kan læse mere om nationalparkplaner på
https://nationalparkthy.dk/om-nationalpark-thy/
nationalparkplanen/

God fornøjelse!
Torben Juul-Olsen
Bestyrelsesformand
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INSPIRATION
Idéerne herunder er eksempler.

Genskabe klithede
Den oprindelige, nordatlantiske klithede er en
sjælden naturtyper i verden. Den har siden
1800-tallet været genstand for både dræning,
opdyrkning og især tilplantning med nåletræer.
Det har ført til, at klithederne ligger som øer
i landskabet adskilt af fx plantage. Ved at
rydde klitplantage i udvalgte områder skabes
der sammenhæng mellem levestederne for
klithedernes sjældne og truede planter og dyr.
Det kan fx være den lille, sjældne sommerfugl
ensian-blåfugl, som er knyttet til fugtige
klitlavninger, og som er afhængig af både
værtsplanten klokke-ensian og en værtsmyre
for at overleve. Bestandene af ensian-blåfugl
er i dag både små, isolerede og sårbare i
Nationalpark Thy.

Mosehornugle, Jens Kristian Kjærgård

Rydde læhegn og småbeplantninger

BEVARE, STYRKE OG UDVIKLE NATUREN (FORMÅL NR. 1)
Formålet med at oprette Nationalpark Thy er
bl.a. 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.

MÅLSÆTNINGER
De væsentligste naturtyper som strande, klitter,
klitheder, strandenge, kalkrige overdrev og søer
skal bevares, og deres udbredelse, kvalitet og
mangfoldighed skal styrkes. De skal beskyttes
mod tilgroning, afvanding, næringsstoftilførsel,
invasive arter m.v., og de skal udvikles til at
blive bæredygtige og dynamiske økosystemer
med naturlig vandbalance m.v. Der skal skabes
større sammenhæng mellem nationalparkens
naturområder og landskaber, herunder især klitog klithedearealer. Områdernes samspil med
kysten og havet skal styrkes.
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Hvad betyder formål og målsætninger mere
konkret?
Det særlige landskab af klitter og klithede
med næringsfattige søer og vådområder er
den højest prioriterede natur i Nationalpark
Thy. Derefter kommer de øvrige, lysåbne
naturtyper – strandenge, kalkrige overdrev
og søer. Sammenhængen i klitnaturen skal
på længere sigt blive bedre, således at vilde
dyr og planter har bedre mulighed for at
sprede sig gennem hele nationalparken. En
fri udvikling vil bl.a. betyde, at vindbrud i
klitter skal have lov at udvikle sig med den
dynamik, det skaber, at sandet får lov til at
råde frit. Det skaber levesteder for flere af de
organismer, der er særlige for Nationalpark Thy.
Det er ikke hensigten, at Nationalpark Thy skal
overtage opgaver, som andre myndigheder har
indenfor nationalparkens område. Fx har stat
og kommune en række opgaver i forhold til
direktiver fra EU. Det gælder fx i de såkaldte
Natura 2000-områder, og det gælder sikring af
god kvalitet i alle vandområder.

Læhegn er blevet plantet i stor stil siden
1800-tallet for at give læ til haver, marker og
kreaturer på græs. Men for nogle af klithedens
arter skaber læhegn og småbeplantninger
problemer. Både ved at sprede frø fra træarter,
som er uønskede i klitheden, og ved at skabe
utryghed for nogle af klithedens truede
fugle. Fx tinksmeden, der foretrækker at
yngle på steder, hvor der er flere hundrede
meter til træer. Ved at fjerne læhegn og
småbeplantninger fra klitheden skabes bedre
levesteder for nogle af nationalparkens
karakteristiske arter.

Genskabe naturlig vandbalance
Gennem århundreders brug af området er
der gravet grøfter for at øge produktionen
i et område med afgræsning, dyrkning
eller tilplantning. På den måde er søer og
klitlavninger blevet afvandet. Nogle steder har
det ledt til okkerforurening, der gør tidligere
klarvandede søer brune. Okkerforureningen
gør livet svært for planter på bunden af
søerne, og det sætter sig på de vandlevende
insekters gæller.
Ved at kaste grøfter til kan både søer og moser
genskabes og medvirke til, at området giver
bedre levevilkår for mange af nationalparkens
sjældne dyr og planter. Det kan fx være nogle
af de sjældne grundskudsplanter, tvepibet
lobelie og brasenføde, som de næringsfattige
søer i Nationalpark Thy stadig rummer. Men
det kan også være fx salamandre, frøer og
tudser, der kan få gavn af, at vandet kommer
tilbage i landskabet.

Bekæmpe invasive arter
Flere arter, der er plantet i sommerhushaver,
vildtplantninger, læhegn, klitplantager m.m.
har vist sig at udgøre et stort problem i
naturområder. Det gælder fx rynket rose (der
også kaldes hyben-rose), bjerg-fyr, contortafyr og lupin. Men det kan også være dyr som
fx mårhund og stillehavsøsters.
Rynket rose stammer fra det østlige Asien
men trives godt i Nationalpark Thy. Desværre
trives den så godt, at det skaber problemer
for en række af de mere sjældne plantearter i
nationalparkens klitnatur. Det gælder fx skotsk
lostilk og strand-snerle, hvis levesteder trues
af den invasive rose.
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Ensianblåfugl i klokkelyng, Susanne Worm

INSPIRATION
Idéerne herunder er eksempler.
Naturnære sommerhushaver
Private sommerhusejere kan hjælpe med at skabe flere levesteder for vilde planter og dyr. Det
kan fx være ved at fjerne bevoksninger af bjergfyr og hybenrose. Det kan være at lade græsset
gro og skabe bedre forhold for vilde planter,
sommerfugle, vilde bier og fugle. Det kan være
ved at plante havtorn og klit-rose, hvor man ønsker lidt læ. Det kan være ved at lade lidt sten
og kvas ligge i en bunke og skabe gode overvintringsmuligheder for padder og insekter.

Ændret drift eller omlægning af landbrugsarealer
Som landmand med dyrket jord i Nationalpark
Thy kan man overveje hvilke afgrøder, der er
tilpasset livet i det barske klitlandskab, og som
i højere grad end de traditionelle afgrøder tilgodeser vilde dyr og planter i nationalparken. Det
6
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BEVARE OG FORØGE DEN BIOLOGISKE MANGFOLDIGHED (FORMÅL NR. 2)
kan fx være at dyrke havtorn eller mosebølle til
produktion af saft, geléer og marmelade i stedet
for at dyrke korn eller energi-pil. Eller det kan
være at lægge arealer ud til vedvarende græsarealer til afgræsning med får eller kreaturer.
Det kan også være plantning af vildtstriber eller
omlægning til økologisk drift, der giver plads til
flere vilde planter og dyr.

Mere løvskov med naturlig vandbalance
Ved at lukke grøfter og plante løvtræer i stedet
for nåletræer i klitplantagerne vil der med tiden
opstå skovområder i nationalparkens østligste
dele, som minder mere om, hvad der har været i det vestlige Thy før opdyrkningen tog fart
i bronzealderen. Også på kortere sigt vil det
medvirke til, at der skabes bedre levevilkår for
vilde dyr og planter. Vandkvaliteten i vandløb og
søer vil samtidig blive forbedret, hvor der i dag
forekommer udfældning af okker.

Formålet med Nationalpark Thy er også at bevare og forøge den biologiske mangfoldighed af
naturligt hjemmehørende arter i plantagerne og
på de dyrkede arealer.

MÅLSÆTNINGER
Omlægning af klitplantagerne til naturnært
drevne skove domineret af naturligt hjemmehørende træer og buske skal ske med særlig fokus
på styrkelse af naturværdierne.

øge træproduktionen i området. Det betyder, at
plante- og dyrelivet i området har været nødt til
at tilpasse sig et miljø, som er noget anderledes
end det naturlige. Et af nationalparkens formål
er altså at skabe mere naturlige skovmiljøer. En
mindre del af nationalparken er dyrkede landbrugsarealer. Det er en del af formålet, at der
også på dyrkede arealer arbejdes for at øge andelen af vilde arter. Det kan fx være ved ekstensivering af driften, ved udlæg af vildtstriber, ved
at dyrke arter, der hører naturligt til i området
m.m.

Hvad betyder formål og målsætning mere konkret? Klitplantagerne, der i areal udgør ca. 1/3
af Nationalpark Thy, er menneskeskabte og i høj
grad domineret af nåletræer, som ikke naturligt
hører hjemme i Danmark. Mange af plantagerne
er desuden gennem tiderne blevet grøftet for at
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BEVARE OG STYRKE KULTURHISTORIEN (FORMÅL NR. 3)
Endnu et formål med Nationalpark Thy er at bevare og styrke nationalparkens kulturmiljøer og
kulturhistoriske spor i klitlandskabet.

MÅLSÆTNINGER
Kulturmiljøer og kulturhistoriske spor knyttet til
sandflugtsbekæmpelse, fyr- og redningsvæsen,
2. Verdenskrig og til thyboernes skiftende brug
af klitlandskabet og havet skal bevares, synliggøres, gøres tilgængelige og formidles, ligesom
viden om de nævnte miljøer og spor skal udbygges.

Hvad betyder formål og målsætning mere konkret?

igennem tiderne er synligt i Nationalpark Thy.
Det kan fx være at sikre bevarelsen af et værdifuldt kulturmiljø. Det kan være behov for at
have områder, hvor man viser tilplantningens historie som led i sandflugtsbekæmpelsen. I nogle
sammenhænge vil det betyde, at der skal ske en
afvejning af de naturmæssige og kulturhistoriske værdier i forbindelse med gennemførelse af
projekter.
Arkæologiske undersøgelser i Nationalpark Thy
Museum Thy har i den første planperiode stået
for en række arkæologiske undersøgelser. Det
gælder fx ved tomten fra den første Nebelgård
sydøst for Nors Sø, der viste rester af en middelalderborg med fund tilbage fra 1200-tallet. Og
der har vist sig at være en jættestue fra Stenalderen tæt ved parkeringspladsen ved Lodbjerg
Fyr.

Nationalparken skal ikke kun tilgodese naturen
i området men også sikre, at menneskets liv

INSPIRATION
Idéerne herunder er eksempler.
Kulturhistorisk atlas – til prioritering og formidling
Arbejdet med at udarbejde et kulturhistorisk atlas er indledt. Det er planen, at det skal medvirke til at gøre kulturarven mere synlig – også til
de kulturlevn, som ikke er fortidsminder beskyttet af museumsloven. På den måde kan et kulturhistorisk atlas være et redskab i beskyttelsen
og styrkelsen af nationalparkens kulturmiljøer og
kulturspor. Det kan fx også handle om at bevare
forskellige træarter, der har været plantet gennem tiderne og at sikre enkelte, betydningsbærende træer gennem registrering og beskyttelse.
Endelig vil et øget kendskab til kulturhistorien
også kunne aktiveres i både forskning og formidling.

Redningsvejen
Den gamle redningsvej, der mange steder i
Nationalpark Thy består af et hjulspor gennem
klitheden, er et eksempel på et kulturspor, der i
form af en vandrerute (Vestkyststien) både har
en formidlingsværdi og en oplevelsesværdi for de
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besøgende. Nogle har dog ikke i dag forståelse
for, at den til tider er oversvømmet og efterspørger løsninger, der kan få dem tørskoet fra
fx Lodbjerg Fyr til Stenbjerg. Øget kendskab til
kulturhistorien kan medvirke til at synliggøre den
værdi og autenticitet, det rummer, at man som
vandrer følger det spor, som man har trukket
redningsvognen ad, når der har været forlis på
kysten.

Stenbjerg Landingsplads
På Stenbjerg Landingsplads landede også Nationalpark Thys første bemandede besøgssted.
Det var lidt af en tilfældighed men har bevirket,
at mere end 120.000 gæster i Nationalpark Thy
ad den vej har fået mere information om nationalparken. Nationalpark Thy forventer også i
fremtiden at kunne tage imod gæster i det gamle
ishus på landingspladsen. Men en helhedsplan
for landingspladsen vurderes af flere at mangle.
Ønsket er bevarelse gennem fornyelse.

Lodbjerg
j g Fyr,
y , Torben Hedegaard
g
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STYRKE MULIGHEDERNE FOR FRILUFTSLIV (FORMÅL NR. 4)
Formålet med Nationalpark Thy er endvidere at
styrke mulighederne for friluftsliv og særlige naturoplevelser i det store, uforstyrrede landskab.

MÅLSÆTNINGER
Mulighederne for friluftsliv og naturoplevelser
skal styrkes. Udviklingen af friluftsliv og turisme
skal ske på et bæredygtigt grundlag. Sårbare
naturområder skal beskyttes mod slitage og forstyrrende færdsel.

Hvad betyder formål og målsætning mere konkret?
Beskyttelsen af naturen i Nationalpark Thy har
høj prioritet. Beskyttelsen betyder dog kun
adgang forbudt i de mest sårbare områder, hvor
sjældne fugle skal have lov til at yngle i fred. I
langt størstedelen af Nationalpark Thy har folk
mulighed for at komme ud og opleve den værdifulde og særprægede natur. Særlige naturoplevelser kan netop være med til at give folk
forståelse for naturværdierne, og hvad der er
vigtigt at værne om.

INSPIRATION
Idéerne herunder er eksempler.

Nationalparkcenter Thy
Med etableringen af nationalparkcentret i Vorupør i 2021 vil det fremover være meget lettere for
besøgende i området at beslutte, hvor turen skal
tage sit udgangspunkt. Dem, der ikke i forvejen
ved, hvor de gode oplevelser er, eller som er
usikre på, hvor man må færdes, får her en god
start, hvor de bliver klædt på til gode oplevelser
derude.

Vandring og cykling i Nationalpark Thy

Hygge på shelterpladsen, Jens Kristian Kjaergaard
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Nationalparken opleves bedst, når man er nede
i tempo og får alle sanserne med. Derfor er der
arbejdet på at sikre gode stier og ruter og på
at gøre det let at komme ud på oplevelser året
rundt. Det er dokumenteret, at langt de fleste,
der bruger naturen i Danmark, følger de afmærkede stier. På den måde kan man via planlægning sikre, at færdsel og ophold sker på en
forsvarlig måde, der er bæredygtig både i forhold til naturen og de kulturhistoriske spor. Nati-

onalpark Thy har mange stier at byde på. Senest
er udviklet et kort, som viser sværhedsgraden
af de enkelte ruter – om man kan færdes med
en barnevogn, eller man skal være forberedt på
uvejsomt terræn og mudder.

Mobilapplikation
Udviklingen af en Nationalpark Thy App til
smartphones har gjort det lettere for besøgende
at komme ud og opleve naturen på egen hånd.
Uanset om der er dækning på mobilen, har man
et kort, hvor man kan se, hvor man er, og hvad
der er mulighed for at opleve. Ligeledes kan
man se i hvilke områder, der er adgangsforbud
fx i fuglenes ynglesæson.

IDÈOPLÆG TIL NATIONALPARKPLAN 2022-28
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Vandreopleverlser, Mette Johnsen

INSPIRATION
Idéerne herunder er eksempler.

Mosser, laver, edderkopper, myg, fluer, flagermus og guldsmede
Vi har gennem nationalparkens første 12 år fået
meget ny viden om nationalparkens natur. Gennem samarbejde med forskere, studerende og
ildsjæle har vi således fået langt mere viden om
nationalparkens mindre vækster som fx mosser
og laver. Det gælder også edderkopper, flagermus og guldsmede. Nogle arter, man tidligere
troede var uddøde i Danmark, viste sig således
at leve i ubemærkethed - men bedste velgående. Andre arter var slet ikke kendt i Danmark.
Og atter andre arter var bare ikke kendt fra
Nationalpark Thy. Al den viden kan medvirke til
at forbedre grundlaget for forvaltningen af nationalparkens natur – og til forundring over hvor
mange sære dyr, planter m.v., der findes i dette
hjørne af landet.

Nationalpark Thy Klasseværelset
Nationalparkens skolesamarbejde har fokus på
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at få undervisningen ud i naturen. I samarbejde
med bl.a. Thisted Kommune og Naturstyrelsen
Thy styrkes undervisning i de naturfaglige fag
(natur og teknik, biologi, fysik og kemi) men giver også mulighed for at inddrage historie, idræt
og kreative fag i en tværfaglig sammenhæng.
Nærheden til den storslåede natur skal udnyttes
i forhold til elevernes læring.

Lodbjerg Fyr som en ”trædesten til naturen”
Gennem besøgsfaciliteter skabes forbedrede
muligheder for at formidle nationalparkens natur
og kulturhistorie på en måde, så den samtidig
møder den besøgendes behov for viden. Det
sker både gennem udstillinger, der skal inspirere, og grej man kan låne med ud på tur. Og det
sker i mødet med de frivillige på fyret – hvad
enten man er på rundvisning med en fyrvært,
køber kaﬀe og hjemmebag i fyrmesterens stuer,
eller man møder to frivillige håndværkere, der
går og makker med at bygge et shelter.

STYRKE FORSKNING, UNDERVISNING, NATURVEJLEDNING OG FORMIDLING
(FORMÅL NR. 5)
Ydermere er det et formål med Nationalpark Thy
at styrke forskning, undervisning, naturvejledning og formidling af de natur- og kulturhistoriske og friluftsmæssige værdier.

MÅLSÆTNINGER
Formidling og naturvejledning skal styrkes og
koordineres i forhold til lokale aktører gennem
udbygning og etablering af aktiviteter, servicefunktioner og faciliteter. Forskning skal understøttes, og undervisning styrkes gennem etablering af faciliteter og undervisningstilbud.

kan medvirke til fx at sikre og styrke den unikke
natur i området. Undervisning, formidling og
naturvejledning skal sikre, at viden om nationalparkens natur og kulturhistorie spredes ud i
nationalparkens omverden. Både børn og voksne
skal have større viden om nationalparkens særlige natur og kulturhistorie. Det gælder uanset
om man bor i Thy, i det øvrige Danmark eller i
udlandet. Mere viden om nationalparkens unikke
natur øger også forståelsen for behovet for at
beskytte den.

Hvad betyder formål og målsætning mere konkret?
Ved at styrke forskning i Nationalpark Thy
udbygges et vidensgrundlag omkring fx nationalparkens natur og kulturhistorie. Forskning
IDÈOPLÆG TIL NATIONALPARKPLAN 2022-28
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Cykeltur,
JohnsenT
På cykel iMette
Nationalpark
Thy, Mette Johnsen

STØTTE EN UDVIKLING TIL GAVN FOR LOKALSAMFUNDET (FORMÅL NR. 6)
Som det sidste i rækken er det et formål med
Nationalpark Thy at støtte en udvikling til gavn
for lokalsamfundet herunder erhvervslivet med
respekt for beskyttelsesinteresserne.

MÅLSÆTNINGER
Udviklingen af nationalpark
en skal ske i et samspil med omgivelserne. Udviklingen af friluftsliv og turisme skal ske på et
bæredygtigt grundlag.

Hvad betyder formål og målsætning mere konkret?
Ved at inddrage lokalbefolkningen i drift og
udvikling af nationalparken skabes øget viden,
medejerskab og øget stolthed til gavn for lokal-

området. Nationalparken kan desuden bidrage
til at støtte erhvervsudvikling, som fx bygger
på den unikke natur i området og gerne er med
til at forbedre naturen, eller som er med til at
formidle den. Det kan fx være produktion af kød
fra dyr, der plejer naturen og samtidig er med til
at sikre gode forhold for ynglende fugle. Det kan
også være mulighed for at være partner med
nationalparken i forbindelse med, at man laver
guidede ture for grupper.

INSPIRATION
Idéerne herunder er eksempler.
Frivillige i Nationalpark Thy
Med et omfattende frivilligprogram er det indtil
videre lykkes at involvere mange fra lokalsamfundet i drift og udvikling af Nationalpark Thy.
Således er det i vid udstrækning frivillige, der
tager imod besøgende i nationalparkens bemandede besøgssteder ved Stenbjerg Landingsplads
og Lodbjerg Fyr. Der er også frivillige, der holder
et vågent øje med en population af en sjælden
plante eller med en af nationalparkens mange
vandrestier. Og der er frivillige, der hjælper med
at pleje naturen fx ved at fjerne uønsket opvækst af fyr og gran på klitheden.

Smag på nationalparken
Lokale fødevareproducenter og spisesteder har
fået øjnene op for, at der også kan være en særlig smag forbundet med Nationalpark Thy. Bær,
svampe og urter kan indgå i spændende opskrif-
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ter på menukortet på kroen eller varer i detailhandlen. Kreaturer og får, der plejer klithede og
strandeng til gavn for vilde dyr og planter, giver
kød med en særlig historie.

Cykelturisme
Nationalpark Thy har i et bredt partnerskab og
med støtte fra EU været med til at øge opmærksomheden i vores nabolande om Danmark som
mål for cykelferie. Vestkystruten danner rygraden i en række forbedrede oplevelsesmuligheder
for både cykelturister og turister på cykel fra
den tyske grænse til Skagen. Det har gjort det
attraktivt og enklere for de besøgende at bruge
cyklen samtidig med, at indtjeningsgrundlaget
for turistvirksomheder øges. Besøgsfaciliteterne er sidenhen opgraderet og ventes at gøre
det endnu mere attraktivt for virksomheder at
henvende sig til besøgende, der medbringer en
cykel på deres ferie i Nationalpark Thy.

IDÈOPLÆG TIL NATIONALPARKPLAN 2022-28
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TIDSPLAN
22. juli 2020 til 18. oktober 2020

Indkaldelse af idéer og forslag

19. oktober 2020 til 16. august 2021

Bearbejdning i råd og bestyrelse og
udarbejdelse af forslag til nationalparkplan, samt miljøvurdering af planforslaget

Uge 33-45 2021

Oﬀentlig høring af planforslaget

Uge 3-10 2022

Eventuel supplerende høring

31. marts 2022

Oﬀentliggørelse af endeligt vedtaget
nationalparkplan

Nationalpark Thy og Vesterhavet, Mette Johnsen

NATIONALPARKPLAN 2022-28
En nationalparkplan beskriver, hvordan nationalparkfonden vil etablere og udvikle nationalparken. Nationalparkplanen er udgangspunktet for
en årlig bevilling på finansloven. Hvert 6. år skal
Nationalpark Thy revidere nationalparkplanen.
Den næste plan skal således dække perioden 1.
april 2022 til 31. marts 2028.

PROCESSEN

5. Den indledes med en fase, hvor oﬀentligheden har mulighed for at komme med idéer
og forslag. Sideløbende hermed udarbejdes en
redegørelse for udviklingen i Nationalpark Thy
herunder en evaluering af de opnåede resultater
i den nuværende planperiode. Udkast hertil kan
læses på nationalparkens hjemmeside: https://
nationalparkthy.dk/om-nationalpark-thy/nationalparkplanen/ under afsnittet Nationalparkplan
2022-28.

Processen med at udarbejde en nationalparkplan
er beskrevet i Lov om nationalparker, kapitel

Når bestyrelsen herefter har udarbejdet et
forslag til Nationalparkplan 2016-22, sendes
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forslaget i høring blandt myndigheder og lodsejere, der berøres af forslaget samt foreninger
og organisationer, der har væsentlig interesse i
nationalparken.

Se mere på https://nationalparkthy.dk/om-nationalpark-thy/

Hvad kan du gøre?
Baggrundsmateriale
Nationalparkplan 2016-22
Redegørelse for udviklingen i og omkring Nationalpark Thy 2014-2020
Nationalparkplan 2010-16
Årsberetninger for Nationalparkfond Thy

Du kan frem til 18. oktober kommer med idéer
og forslag til nationalparkplanen som privatperson, forening, virksomhed eller myndighed.
Det gør du via nationalparkens hjemmeside på
https://nationalparkthy.dk/om-nationalpark-thy/
nationalparkplanen/

IDÈOPLÆG TIL NATIONALPARKPLAN 2022-28

17

Klitnatur,, Mette Johnsen
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Idéoplæg til Nationalparkplan 2022-28
Juli 2020
Nationalparkfond Thy, Kirkevej 9, 7760 Hurup
www.nationalparkthy.dk
thy@danmarksnationalparker.dk
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