
Interessenter

NST Brugerråd

Nationalpark Sekretariatet

Nationalpark Bestyrelsen

Nationalpark Rådet

Kommuner, hhv. Thisted, Morsø og Jammerbugt kommuner

Særlige interessenter

Øvrige organisationer

Borgere generelt



Interessent håndtering

Interessent Redegør for håndtering af interessenten

NST Brugerråd Løbende orientering/ anmodes om indsendelse af skriftlige input / deltagelse i interessentworkshops om tiltag og 

friluftszonering/høring vedrørende friluftszonering/ offentlig høring

Nationalpark Sekretariatet Orienteres løbende via NP-bestyrelen og direkte møder med NST samt via NP-arbejdsgrupper med NST deltagelse, 

der udarbejder forslag til ny NP-Plan

Nationalpark Bestyrelsen Orienteres løbende på bestyrelsesmøder / Deltagelse i interessentworkshop om tiltag og friluftszonering/ offentlig 

høring

Nationalpark Rådet Orienteres løbende på rådsmøder / Deltagelse i interessentworkshop om tiltag og friluftszonering / offentlig høring

Kommuner Via Brugerråd/Skriftlig kontakt vedrørende evt. klimatilpasningsprojekter /offentlig høring

Bidrag indsendt til Nationalparkplanen af kommuner vedrørende NST arealer medtages automatisk i revision af 

driftsplanarbejdet

Særlige interessenter Anmodes om input til driftsplanen i direkte brev / Deltagelse i interessentworkshop om tiltag og friluftszonering / 

offentlig høring

Øvrige organisationer Anmodes om input til driftsplanen i direkte brev og via brugerrådets medlemmer, samt dagspressen / offentlig 

høring

Bidrag indsendt til Nationalparkplanen af interessenter vedrørende NST arealer medtages automatisk i revision af 

driftsplanarbejdet

Borgere generelt Kan bidrage med skriftlige input, mulighed herfor annonceres via dagspressen og hjemmesiden / offentlig høring

Bidrag indsendt til Nationalparkplanen af borgere vedrørende NST arealer medtages automatisk i revision af 

driftsplanarbejdet



Borgerinddragelsesplan

Interessent Hvornår skal de inddrages i processen?
NST Brugerråd Oktober 2014 – orientering vedrørende proces

Januar – marts 2015 skriftelig input til driftsplanen

April 2015 og oktober 2015 - Deltagelse i interessentworkshop 
om tiltag og friluftszonering

februar 2016 – høring og deltagelse i offentligt møde i 
forbindelse med høringen

Nationalpark Sekretariatet Indledende møde i oktober samt løbende orientering

April 2015 - Koordinering mellem NP-plan udkast og NST 
driftsplantiltag

februar 2016 – høring, herunder offentligt møde
Nationalpark Bestyrelsen Oktober 2014 – orientering vedrørende proces

April 2015 – Deltagelse i interessentworkshop om tiltag og 
friluftszonering

februar 2016 – høring, herunder offentligt møde
Nationalpark Rådet Oktober 2014 – orientering vedrørende proces

April 2015 – Deltagelse i interessentworkshop om tiltag og 
friluftszonering

februar 2016 – høring, herunder offentligt møde



Borgerinddragelsesplan

Interessent Hvornår skal de inddrages i processen?
Kommuner Oktober 2014– orientering vedrørende proces på 

brugerrådsmøde

Januar 2015 - Skriftlig kontakt. vedrørende evt. input til  
klimatilpasningsprojekter m.m.

Januar-marts 2015- skriftlige input til driftsplanen

Februar 2016 – høring, herunder offentligt møde

Særlige interessenter Januar-marts 2015- skriftlige input

April og oktober 2015 – Deltagelse i interessentworkshop 
om tiltag og friluftszonering

Øvrige organisationer Oktober 2014 – orientering via brugerrådets medlemmer

Januar-marts 2015- skriftlige input

Februar 2016 – høring, herunder offentligt møde

Borgere generelt Januar – marts 2015- bidrager med skriftlige input 

Februar 2016 – høring, herunder offentligt møde



Interessent workshop

1. Runde - NST arealer i Nationalpark Thy

15. April 2015

22. April 2015

27. April 2015

2. Runde – øvrige NST arealer

August/september 2015



Deltagere – interessent workshop

•Nationalpark Bestyrelsen

•Nationalpark Råd

•Lokale borgerforeninger

•Øvrige interessenter



Lokale borgerforeninger

Agger beboerforening 
Stenbjerg 
Nr. Vorupør
Klitmøller Borger- og Handelsstandsforening
Hanstholm Borgerforening 
Hamborg beboerforening 
Lild Strand ?
V. Thorup ? 
Hjortdal – Slettestrand 



Workshop metoden



Input til driftsplanen

•Kirsten Eriksen

•Nationalpark fonden

•Klitmøller Borger- og Handelsstandsforening

•Brian Bødker Thomsen & Nico Mølgaard Pedersen

•J.C.Nørtoft Thomsen

•Nordvest Orienteringsklub

•Kirsten Monrad Hansen på vegne af en lille gruppe ryttere, der har

deres heste (islændere) i Thorupstrand

•Ejgil Bodilsen

•Lars Kristensen

•DN Jammerbugt



Revision – status driftsplan 2007-21



DRIFTSPLANLÆGNING I NATURSTYRELSEN



Mangler
2. Skovmoser langs Slette Å 1642e, 1643j, 1650f, 1651k - Bevaring af 

urørt mose og krat, dog bør yderligere tilgroning med selvsået 

sitkagran forhindres.

 5. Lange Eng 1661eg, 1651g - Bevaring og udvidelse af eng og 

græsningsskov ved inddragelse af mest muligt af dalen i græsning.

Egekrat stævnes.

En mere naturlig hydrologi skal genskabes, således at der 

fremkommer flere våde områder.

Tilbudene til friluftslivet skal udvides. Fredningsforslaget peger på 

mulighed for etablering af nye stiforløb i området.

1. Langdalen 1871a - Ifølge bestemmelserne i Lien-fredningen skal de 

store sitkagraner langs Langdalens oversider ryddes og dalen holdes i 

en lysåben tilstand med et vist islæt af naturlige buskarter. Desuden 

tilstræbes genetablering af græsning i den nederste del, som er 

tidligere eng.
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Formål 

Politisk beslutning – og mål - for perioden 2014- 2017: 

• Reduktion af landbrugets udledning af drivhusgasser ved tilskud til 
udtagning af lavbundsjorder 

• I alt 0,03 mio. ton CO2-ækv./år, svarer til 13 ton CO2-ækv./ha/år 

• Udtagning: Ca. 2500 ha  

• Økonomi: 165,2 mio. kr. - medfinansieres af EU/LDP 
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Krav til Lavbundsprojekter 

• Permanent udtagning / ekstensivering af landbrugsjorder på 
kulstofrige lavbundsjorder (> 12 % OC)  

• Mindst 75 % af projektarealet inden for lavbundskortet 

• Ophør med omdrift (må ikke dyrkes eller omlægges) 

• Ophør med gødskning 

• Ophør med sprøjtning 

• Genopretning af naturlig grundvandstand (lukke dræn og grøfter) 

• Græsning og høslæt er tilladt 
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Virkemidler 

• Kompensation –> 20 årig fastholdelse. 
 

• Brug af køb/salg og jordfordeling 
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Der lægges vægt på 
 
 
1. Natur-, miljø og klimamål 

 
2. Projektets bidrag til at fremme naturens 

kvalitet og til at skabe sammenhængende 
robuste naturområder 
 

3. Projektets bidrag til renere vandmiljø 
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Screening og forundersøgelser 

Forundersøgelsen skal afklare lavbundsprojektets 
realiserings-potentiale  og gennemførlighed og belyse 
projektets forventede effekter og konsekvenser.  
 
 
Teknisk forundersøgelse  
 
 
Ejendomsmæssig forundersøgelse 
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