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Referat af møde med den lokale projektgruppe for 
Naturnationalpark Hanstholm 
 
Mandag d. 25/04 2022 kl. 17-18:30, Sårup 
 

Deltagere: 

Else Østergaard Andersen (Nationalpark Thy) 

Torben Juul-Olsen (Nationalpark Thy) 

Ib Nord Nielsen (Danmarks Naturfredningsforening Thy) 

Jan Kristensen (Dansk Ornitologisk Forening Nordvestjylland) 

Tage Espersen (Danmarks Jægerforbund kreds 1) 

Hans Christian Mikkelsen (Friluftsrådet Nordvest) 

Claus Ladefoged (Dansk Cykleunion/Snedsted GIF) 

Lone Lærke (Rideruten Thy) 

Ole Bernth Jensen (Dansk Orienteringsforbund) 

Martin Krusell Nielsen (Thistedspejderne) 

Thomas Møller Pedersen (NST Thy brugerråd) 

Per Gregersen (Ræhr Beboerforening) 

Lene Munk Andersen (Klitmøller Borger- og erhvervsforening) 

Nils Kolstrup og Bodil Deen Pedersen (Naboer) 

Jan Durinck (Biologisk Forening for Nordvestjylland) 

Pia Slot (Fri Natur) 

Philip Hahn-Petersen (Vild Med Vilje) 

Alice Bojer Thomsen (Elmelund) 

Ole Noe (Skovrider, NST) 

Claus Rasmussen (Chefkonsulent, NST) 

Tommy Hansen (Vildtkonsulent, NST) 

Henrik Olsen (Projektleder, NST) 

Line Johannsen Ochelka (Fuldmægtig i biodiversitetsteamet, NST) 

Mike Nygaard (Sling-praktikant, NST) 

 

Afbud: 

Thisted Kommune 

 

1. Velkomst ved Naturstyrelsen  

Ole Noe bød velkommen til mødet, og præsenterede de tilstedeværende 

medarbejdere fra Naturstyrelsen. 

 

2. Beskrivelse af begrebet Naturnationalpark og kort introduktion til 

Naturnationalpark Hanstholm 
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Ole Noe introducerede baggrunden for projektet. Udpegningen af 

naturnationalparker sker som led i Natur og biodiversitetspakken og på baggrund 

af en lov om naturnationalparker. Formålet med naturnationalparkerne er at give 

naturen mere plads til at udvikle sig frit i et stort sammenhængende statsejet 

område. 

 

Naturstyrelsen arbejder nu med et samlet nationalt projekt med 15 

naturnationalparker fordelt over hele landet. De 15 områder er alle 

sammenhængende statsejede arealer, der forvaltes med fokus på natur og 

biodiversitet, med så naturlig og fri en udvikling for naturen som muligt. 

 

I naturnationalparkerne vil der ikke være kommerciel skovdrift, landbrug eller jagt. 

Forvaltningstiltag gennemføres af hensyn til natur/biodiversitet. Forvaltningen 

indebærer etablering af ekstensiv helårsgræsning. Der vil fortsat være mulighed for 

friluftsliv i området.  

 

Det blev kort beskrevet, hvorfor området ved Hanstholm er blevet udvalgt til 

naturnationalpark. 

 

3. Præsentation af deltagerne 

Hver enkelt repræsentant præsenterede sig og redegjorde evt. kort for de vigtigste 

budskaber i fht. Naturnationalpark Hanstholm. 

 

 

Repræsentant Budskaber 

Nationalpark Thy Har drøftet det i bestyrelsen, og et flertal af 

bestyrelsen støtter etableringen af 

Naturnationalpark Hanstholm. Nationalpark Thy 

har meget fokus på at der skal gennemføres en god 

lokal inddragelse. 

Danmarks 

Naturfredningsforening 

Thy 

DN Thy støtter etableringen af 

naturnationalparken. DN oplever at den generelle 

debat omkring naturnationalparker er blevet 

meget polariseret. DN Thy ser meget gerne, at 

naturnationalparken  kommer til at leve op til 

IUCNs Kategori 2. 

Dansk Ornitologisk 

Forening Nordvestjylland 

DOF støtter projektet. DOF håber ikke at 

borgerinddragelsen fører til at der gåes på 

kompromis med niveauet af naturbeskyttelse i 

projektet. 

Danmarks Jægerforbund 

kreds 1 

Introduktion til organisationen og dens 

repræsentant. 

Friluftsrådet Nordvest Ser generelt positivt på projektet, men 

befolkningens adgang til naturen skal være højt 

prioriteret. 

Snedsted GIF/Dansk 

Cykleunion 

Introduktion til organisationen og dens 

repræsentant. 

Rideruten Thy Introduktion til organisationen og dens 

repræsentant. Tved Plantage er ikke den mest 
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brugte til ridning, men har en gennemgående 

riderute. Gerne fortsat adgang for ryttere i 

området. 

Dansk Orienteringsforbund Tved Plantage er et godt sted at løbe, og der er 

ønske om, at det fortsætter sådan. Vil gerne et 

positivt og konstruktivt samarbejde. 

Thistedspejderne Aktiv bruger af Tved Plantage, og vil meget gerne 

fortsætte med det. Er dog generelt positiv overfor 

projektet. 

NST Thy Brugerråd Introduktion til brugerrådet og den repræsentant 

brugerrådet har valgt. 

Ræhr Beboerforening Vigtigt med adgangen til naturen. Er meget 

interesserede i hvor hegnet kommet til stå. 

Har en bekymring ift. kronvildt og en eventuelt 

stigning i antal markskader på private arealer. 

Klitmøller Borger- og 

erhvervsforening 

Enig med Ræhr Beboerforening. Har en lille 

bekymring for om der i projektgruppen er alt  for 

modstridende interesser. 

Naboer Introduktion til organisationen og dens 

repræsentant. Enige med hvad 

beboerforeningerne har sagt. 

[Se efterfølgende bemærkninger til ovenstående 

fra naboerne nedenfor] 

Biologisk Forening for 

Nordvestjylland 

Er meget positiv overfor projektet og vil rigtig gene 

hjælpe. Vil meget gerne stå til rådighed med viden 

og data. 

Fri Natur Glad for naturtiltag, men skeptisk over 

naturnationalparkerne og eventuel hegnsætning. 

Meget bekymret for dyrevelfærd i mulige 

indhegninger med helårsgræsning. Ligeledes 

bekymret for en begrænsning i adgangen til 

naturen. 

[Se efterfølgende bemærkninger til ovenstående 

fra Fri Natur nedenfor] 

Vild Med Vilje Meget positiv, og glad for at kunne sidde med i den 

lokale projektgruppe. Klar på at hjælpe hvor der 

måtte være brug for det. 

Elmelund Interesse i området som lejer/bruger/virksom-

hed. En bekymring for fremtidig begrænsning i 

stedets brug af naturen, samt adgangen. 

 

Indkomne kommentarer til referatet: 

 

Fra Fri Natur: 

Fri Natur er kun bekymret for dyrevelfærden (ikke meget - vi tror ikke MolsLab 

gentages i Thy) men i lige så høj grad bekymret for den eksisterende fauna og flora. 

 

Fra Nils Kolstrup og Bodil Deen Petersen, naboer til Naturnationalparken: 
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Naboerne ønsker at hegnet bliver flyttet så langt mod vest og sydvest som muligt, så 

det skaber mindst mulig gene for så mange mennesker og interesser som muligt, 

samtidig med at det er til størst mulig gavn for naturen. 

 

4. Proces, forventningsafstemning og drøftelse 

 

Ole Noe beskrev hvordan den kommende proces med etablering af 

naturnationalparken er en del af en national indsats med de 15 naturnationalparker. 

Arbejdet med Naturnationalpark Hanstholm vil derfor foregå både nationalt 

(blandt andet i den videnskabelige arbejdsgruppe og i arbejdsgruppen for 

interessenter) og lokalt, blandt andet i den lokale projektgruppe. 

 

I den politiske aftale der ligger til grund for udpegningen af Naturnationalpark 

Hanstholm er der allerede truffet beslutning om nogle emner, eksempelvis at 

området delvist skal indhegnes med et lavt trådhegn og at afgræsningen skal 

evalueres fem år efter etablering. En række emner skal dog i den kommende tid 

drøftes både nationalt og lokalt, eksempelvis valg af naturindsatser, evt. 

ændringer/etablering af friluftsfaciliteter, den præcise udstrækning og placering af 

det lave trådhegn samt hvilken art/arter af store planteædende dyr der skal sættes 

ud i det område, der hegnes med det lave trådhegn. 

 

På kort sigt udarbejder Naturstyrelsen et baggrundsnotat der beskriver status for 

natur og friluftsliv i området. Det notat præsenteres for de to nationale 

arbejdsgrupper og drøftes forventeligt i den lokale projektgruppe inden 

sommerferien. Herfter skal Naturstyrelsen udarbejde projektforslag for 

naturnationalparken. Som led i den proces bliver både de nationale arbejsgrupper 

og den lokale projektgruppe inddraget. Projektforslaget skal godkendes af 

aftalekredsen bag naturnationalparkerne og bliver sendt i offentlig høring. 

 

Naturstyrelsen forventer at projektgruppen inviteres til et møde inden 

sommerferien hvor der tages hul på at drøfte indhold af det kommende 

projektforslag. Det kunne evt være i form af en slags temadag, hvor nogle af 

gruppens repræsentanter i felten præsenter deres vinkler på arbejdet – hvis der er 

stemning for at bruge tid på det i gruppen. 

 

Herefter spørgsmål og kommentarer fra gruppens medlemmer: 

 

Elmelund: Hvad er der på nuværende tidspunkt er besluttet og hvad der kan/skal 

drøftes i gruppen?  

 

NST: Det udpegede område på godt 5.000 ha er en præmis og beslutningen om 

etablering af Naturnationalpark Hanstholm er taget. Det kan vi ikke diskutere. Vi 

kan drøfte, hvad vi skal gøre i den ramme, vi er blevet givet. Målet er at øge 

biodiversiteten, og der er som tidligere nævnt en række emner vi kan drøfte i 

gruppen her.  

 

Fri Natur: Er det muligt gennem gruppen her at komme i kontakt og eventuelt 

påvirke den videnskabelige arbejdsgruppe?  
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NST: Spørgsmål og kommentar til den videnskabelige arbejdsgruppe vil kunne gives 

til NST Thy, som vil lade det gå videre til Hovedkontoret i Randbøl. Ad denne vej vil 

det kunne komme til den videnskabelige arbejdsgruppe. 

 

Danmarks Naturfredningsforening: Kommer de gældende 

naturbeskyttelsesmæssige bindinger med i baggurndsnotatet? F.eks. § 3 eller 

vildtreservatet.  

 

NST: Svaret er ja, det gør det.  

 

Vild Med Vilje: Bliver der lavet en indledende undersøgelse af naturtilstanden som 

kan bruges til den senere evaluering af eksempelvis effekten af græsning i og uden 

for hegnet – altså en slags baseline-undersøgelse?  

 

NST: Ja, der der bliver lavet en baseline-undersøgelse. 

 


