
DU ER MED TIL AT BESTEMME
Nationalpark Thy forventes indviet i sensommeren 2008.
Du har allerede nu mulighed for at gøre din indflydelse
gældende.

Nationalpark Thy udgør 24.000 hektar og strækker sig langs vest-
kysten fra Agger Tange i syd til Hanstholm i nord. Nationalparken
omfatter kyst, klitter, klitheder, klitplantager og store søer – og
bindes bl.a. sammen af mindre ekstensive landbrugsarealer.

Formålet med en nationalpark i Thy er at bevare, styrke og ud-
vikle natur, kultur og friluftsliv og at støtte den lokale udvikling

Omkring en fjerdedel af arealet er privatejet, og omfatter land-
brugsarealer, plantager, klitheder og søer. Derfor er samarbejdet
mellem nationalparkbestyrelsen og dig som lodsejer vigtigt for,
hvordan nationalparken udvikler sig.

Du kan komme med forslag
Nøgleordene i den danske nationalparkmodel er frivillighed og
ikke mindst lokal indflydelse. Derfor er du som lodsejer med til at
bestemme.

Under debatfasen har du mulighed for at komme med forslag til
bl.a. målsætninger for nationalparken, nationalparkbestyrelsens
sammensætning og afgrænsningen af nationalparken.

Hvem varetager dine interesser i nationalparken?
Når nationalparken er en realitet, bliver der udpeget en nationalpark-
bestyrelse som er sammensat af lokale repræsentanter fra stat, kom-
mune og interesseorganisationer. Bestyrelsen skal afspejle de inte-
resser, der er i området.

Bestyrelsen nedsætter et bredt sammensat nationalparkråd, der
skal sikre en bred lokal indflydelse. Det skal rådgive og bistå besty-
relsen omkring nationalparkens drift og udvikling.

NATIONALPARKEN GIVER DIG NYE MULIGHEDER
Som lodsejer i Nationalpark Thy kan du indgå frivillige
aftaler med nationalparkbestyrelsen. Det kan betyde nye
muligheder for tilskud.

Udgangspunktet for aftalerne er at fortsætte og bygge videre på
det gode samarbejde, der allerede blev etableret i 2003 med
’Undersøgelsesprojektet for Nationalpark Thy’.

At Thy får status af nationalpark giver bedre muligheder for at
markedsføre og udvikle særlige ”nationalpark-produkter” – fx ind-
en for fødevarer eller landboturisme. Det kan i sidste ende komme
alle til gode.

Nationalparkbestyrelsen kan arbejde for, at netop dine arealer
får del i de tilskuds- og støtteordninger, der eksisterer i dag – f.eks.
løbende ordninger fra landdistriktsprogrammet.

Ønsker du besøgende på dine arealer, er det igen dig, der be-
stemmer. Reglerne for færdsel i naturen er de samme som nu –
uanset om et område bliver en del af nationalparken eller ej. På
nogle arealer kan du forvente, at nationalparkbestyrelsen vil være
interesseret i at indgå en frivillig aftale om øget adgang, men det er
op til dig at give grønt lys.

Du kan indgå frivillige aftaler
Både du og nationalparkbestyrelsen skal være enige om både ind-
hold og betaling, inden en eventuel frivillig aftale bliver indgået.
Nationalparkbestyrelsen kan ikke indføre erstatningsfrie regule-
ringer, og det er frivilligt for dig, om du vil være med.

En frivillig aftale med bestyrelsen vil typisk omfatte et engangs-
beløb, da aftalen ofte vil være varig. Erstatningen bliver som ud-
gangspunkt beregnet som nedgangen i din ejendoms handels-
værdi. Det betyder altså, at betalingen vil være afhængig af den
konkrete aftale.

HVILKE AFTALER KAN DU INDGÅ?
Nationalparkbestyrelsen vil være interesseret i at indgå
frivillige aftaler med dig om at styrke naturværdierne
eller friluftslivets muligheder. Derudover får du mulig-
hed for at deltage både i naturgenopretningsprojekter
og jordfordeling. Men du bestemmer selv, om du vil være
med.

En aftale med dig – enten finansieret via tilskudsordninger eller af
nationalparkbestyrelsen – tager udgangspunkt i nationalpark-
planen. Det kan fx være aftaler om, at:
• Ekstensivere driften på arealer i omdrift – eksempelvis ved

at reducere brugen af kvælstof eller omlægge arealer til
vedvarende græs.

• Etablere grønne korridorer mellem naturområder.
• Styrke og pleje arealer i form af afgræsning med husdyr,

rydninger og regelmæssig afbrænding.
• Etablere stier i landskabet eller andre publikumsfaciliteter, som

vil give gode muligheder for sammenhængende cykel- og
vandreruter og en bedre adgang til naturen og de kultur-
historiske værdier.

Du kan deltage i genopretningsprojekter
En anden mulighed for dig vil være at deltage i naturgenopretnings-
projekter og i jordfordeling. Nationalparkbestyrelsen har nemlig
mulighed for at købe jord og ejendomme i området, hvis det giver
mening i forhold til de mål, der er i nationalparkplanen.

Det er frivilligt, om du vil indgå aftaler med nationalpark-
bestyrelsen. Bestyrelsen har ikke mulighed for at indføre restriktio-
ner eller på anden måde tvinge regler og bestemmelser igennem.

HVERDAGEN BLIVER DEN SAMME
Er du lodsejer i den kommende Nationalpark Thy, bliver
din hverdag ikke ændret af den grund. Der kommer altså
ikke nye restriktioner. Til gengæld bliver der gjort en
ekstra indsats for naturen i området.

Oprettelsen af Nationalpark Thy betyder ikke nye restriktioner for
hverken land- eller skovbrug – og heller ikke for andre erhvervsdriv-
ende.

Det betyder, at du kan fortsætte med den drift, du har på dine
arealer. Du har også fortsat mulighed for fx at gå på jagt eller fiske
på dine arealer, med mindre der allerede eksisterer forbud via an-
den lovgivning

Du skal søge de samme steder
Nationalparkbestyrelsen får ikke myndighedsopgaver og en natio-
nalpark sætter ikke anden lovgivning ud af kraft.

Der gælder altså de samme regler og restriktioner indenfor som
udenfor Nationalpark Thy. Det er kommunen eller staten, der fører
tilsyn med, at reglerne bliver overholdt. Danmarks Naturfrednings-
forening, staten eller kommunen kan også fortsat rejse en fred-
ningssag.

Nationalparkloven ændrer heller ikke på dine muligheder for
eksempelvis at opføre driftsbygninger eller få landzonetilladelser i
nationalparken. Samtidig skal du fortsat søge om tilladelser de
steder, du hidtil har søgt.

Kommunens planlægning
Thisted Kommune skal i sin planlægning følge reglerne for de
internationale naturbeskyttelsesområder, som dækker ca. 53 % af
nationalparken. Kommunen skal desuden følge nogle supplerende
regler for luftledninger og høje anlæg for at sikre de landskabelige
værdier.

Du kan læse mere om reglerne for kommunen i forslaget til
bekendtgørelse om Nationalpark Thy og i informations- og debat-
hæftet.



Skov- og Naturstyrelsen
der hører under Miljøministeriet, forvalter arealer
over hele landet, og driften heraf tilgodeser både
friluftsformål, produktionshensyn og beskyttelse af
natur og kulturværdier.
Besøg os på www.skovognatur.dk G
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FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL
Folketinget har udpeget det vestlige Thy som Danmarks
første nationalpark. I denne folder giver vi dig svar på,
hvad det kommer til at betyde for dig.

Hvordan skal du som lodsejer forholde dig til Nationalpark Thy? Får
besøgende nu ubegrænset adgang til dine arealer? Kommer der
nye regler eller restriktioner? Er der mulighed for nye tilskud? Og
har du selv mulighed for at påvirke beslutningerne?

Folderen er lavet i et samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen,
Dansk Landbrug og Dansk Skovforening. Med den ønsker vi at
skabe klarhed over, hvilken betydning Nationalpark Thy får for dig
– hvad enten du er landmand, skovejer, sommerhusejer eller på
anden vis ejer jord i nationalparken.

Folderen er en del af den offentlige debat om forslag til National-
park Thy. Debatten løber frem til slutningen af juli 2008.

Du kan læse mere om debatfasen i informations- og debathæftet.

Skulle du efter at have læst folderen alligevel sidde tilbage med
ubesvarede spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os direkte.
Vores kontaktinformationer finder du bagerst i folderen.

Med venlig hilsen
Skov- og Naturstyrelsen

KONTAKTINFORMATIONER:
Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø
E: naturogfriluftsliv@sns.dk
T: 7254 2210

Skov- og Naturstyrelsen Thy
Søholtvej 6
7700 Thisted
E: thy@sns.dk
T: 9797 7088

Thisted Kommune
Asylgade 30
7700 Thisted
E: thistedkommune@thisted.dk
T: 9917 1717

Dansk Skovforening
Amalievej 20
1875 Frederiksberg C
E: info@skovforeningen.dk
T: 3324 4266

LÆS MERE PÅ:
www.danmarksnationalparker.dk
Se kort over Nationalpark Thy og dine arealer på:
www.danmarksnationalparker.dk

Din lokale/regionale landbo- eller familielandbrugsforening:

Landbo Thy
Industrivej 7
7760 Hurup
Silstrupvej 12
7700 Thisted
T: 9618 5700

Mors og Thy Familielandbrug
Silstrupvej 12
7700 Thisted
E: info@nordvestagro.dk
T: 3691 2000

DU KAN PÅVIRKE NATIONALPARKPLANEN
Et vigtigt redskab i Nationalpark Thy er nationalpark-
planen, som er drejebogen for nationalparkens udvik-
ling. Planen vil dog ikke have retsvirkning for dig som
lodsejer.

Nationalpark Thy skal drives og udvikles over en lang årrække. Et
vigtigt redskab er nationalparkplanen, som skal være udarbejdet
inden 31. marts 2010.

Du har mulighed for at komme med forslag og idéer til national-
parkplanen. Som lodsejer kan du nemlig komme med idéer til be-
styrelsen om, hvad der kan gøres på dine arealer, og hvordan areal-
erne kan passe ind i en nationalparkplan.

Nationalparkplanen vil dog ikke have retsvirkning for dig som
lodsejer.

Staten giver penge til de gode ideer
Staten giver en startkapital på 6 mio. kr., så bestyrelsen kan komme
i gang med nationalparkplanen.

Når planen er færdig, vil der blive fastlagt et præcist beløb hvert
år på finansloven. Beløbet vil gå til nationalparkens administration,
projekter og andre aftaler.

Nationalparkbestyrelsen vil herudover arbejde for at få del i til-
skudsordninger, lokal medfinansiering, partnerskaber og sponso-
rater. Nationalparken kan også modtage arv og gaver.


