
10 år med Nationalpark Thy
- er der plads til mere natur?

Wilhjelm+ 2018



Nationalparker i DK

• OECD’s kritik af dansk naturforvaltning i 1999
• Wilhjelmudvalgets anbefalinger i 2001
• Undersøgelses- og pilotprojekter i 2003-05
• Lov om nationalparker  2007
• Bekendtgørelse om Nationalpark Thy 2008
• Nationalparkfonden ledes af en bestyrelse
• Årlig bevilling på finansloven og mulighed for at 

modtage arv, gaver m.v. og tilskud



Virkemidler

• Frivillige aftaler med private lodsejere
• Aftaler med Naturstyrelsen om, at 

nationalparkplanen skrives ind i driftsplanerne
• Målretning af andre midler fx under 

landdistriktsprogrammet



Hvad er der sket i NP Thys første 10 år?

• Naturforbedringer på mere end 1500 ha
• Langt større viden om nationalparkens natur
• Øget forståelse af naturværdierne og stolthed
• Et stort engagement og medejerskab
• Et skift i mind set blandt lodsejere



Nationalpark Thy rummer bl.a.
365 arter af laver 
263 arter af mosser
156 arter af edderkopper
112 arter af myg  



Vestergaard juni 2002



Vestergaard maj 2017





Stikmyre

Ensian-Blåfugl Klokke-Ensian

Fotos: Lars Andersen



Ensian-Blåfugl

1926 1990 2010 - 2013

Kilde: Magnus Vest Hebsgaard



Status og forvaltning af Ensian-Blåfugl

Kilde: Andreas Kelager Schmidt



3,2 km

Marens Bakke
Vestergård

Ålvand



Kilde: Andreas Kelager Schmidt



Den Danske Naturfond
476.000 kr til indsats for Ensian-Blåfugl ved 
Vestergaard i NP Thy til:
• Forundersøgelse
• Retablering v. bl.a. afskrælning af tørv og/eller 

dybdepløjning
• Lukning af dræn
• Tinglysning af ny natur 
• Udpining gennem afgrænsning
• Rydning af læbeplantning
• Kortlægning, dokumentation og formidling



Biodiversitetskortet



Genetablering af naturlig hydrologi



Naturlig hydrologi - potentialet

• I dag er der ca. 380 km 
grøfter og vandløb

• I 1789 var der 40 km, 
hvoraf ca. 4 km er 
forsvundet i havet

• Flere søer er markant 
mindre end i 1789









Bedre sammenhæng i klitnaturen









Bedre sammenhæng - potentialet



Nationalparkfondens udfordringer

• Udkast til Naturstyrelsen Thys driftsplaner for 
2017-2031

• Udbetaling af erstatning ifm. naturgenopretning –
de minimis problematik









Tak for jeres opmærksomhed!


