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Forslag om en naturnationalpark i Nationalpark Thy 
 
Nationalparkfond Thys bestyrelse og råd har med stor interesse drøftet 
de indsatser, der påtænkes gennemført med beslutningen om 
etablering af 15 naturnationalparker, samt de overordnede temaer, der 
vil indgå i den endelige vurdering af udpegningen af yderligere ti 
naturnationalparker. Der er et stort sammenfald med de formål og 
målsætninger, der er sat for Nationalpark Thy.  
 
Her i Thy er der i høj grad mulighed for at skabe mere plads til naturen 
og bedre vilkår for biodiversiteten. Og sammen vil vi kunne gøre en stor 
forskel. Bestyrelsen stiller derfor forslag om, at der udpeges en 
naturnationalpark på statsejede arealer i Nationalpark Thy.  
 
Bestyrelsen finder det dog beklageligt, at der med den planlagte proces 
ikke har været reel mulighed for at drøfte alle nødvendige detaljer og 
nå til enighed parterne imellem. Men vi tror på, at en løsning kan 
landes, som både er ambitiøs i forhold til at gøre en markant forskel for 
natur og biodiversitet og som også vil kunne nyde bred opbakning i 
samfundet omkring.  
 
Nationalparkfond Thys bestyrelse lægger med indstillingen særligt vægt 
på følgende:  
• De konkrete løsninger, herunder afgrænsningen af 

naturnationalparken, skal findes i fællesskab.   
• Vilde dyr (fx krondyr) skal kunne bevæge sig frit i området. 
• Dyrevelfærden skal være i orden for de kreaturer og heste, som vi 

er indforstået med, kan supplere hjortenes græsningseffekt i 
udvalgte områder.  

• Erfaringer fra allerede iværksatte tiltag skal høstes og evalueres, 
inden man "ruller en løsning ud", som senere kan vise sig at være 
uheldig i forhold til målet.  
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• Natur og friluftsliv skal gå hånd i hånd – naturen skal fortsat kunne 
opleves, men vi er enige i, at alt ikke skal være tilladt overalt og at 
kompenserende tiltag kan indgå i løsningerne.  

 
Bestyrelsen, og herunder de mange organisationer, der er involveret i 
nationalparkfondens bestyrelse og råd, stiller sig til rådighed for den 
fremadrettede involverende dialog, idet vi understreger den afgørende 
betydning for projektets levedygtighed det er, at den store opbakning i 
befolkningen, der i dag er til Nationalpark Thy, ikke sættes over styr. 
Det er varige løsninger, for både natur og mennesker, der skal arbejdes 
for.   
 
Vælger man at placere en naturnationalpark i Nationalpark Thy i 
samarbejde med os, kan nationalparkfonden medvirke til:  
• At skabe sunde, sammenhængende økosystemer med naturlig 

vandbalance på tværs af ejerskel gennem frivillige aftaler med 
private lodsejere 

• At formidle naturen og mulighederne for friluftsliv gennem vores 
"Trædesten til naturen" (Nationalparkcenter Thy, Lodbjerg Fyr, 
Hanstholm Fyr) og "formidlingssteder". 

• At videreudvikle et solidt medejerskab i lokalbefolkningen.    
 
 
Med venlig hilsen og på vegne af bestyrelsen 
 
 
 
Torben Juul-Olsen 
FormandThy@danmarksnationalparker.dk 
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