
DJ26-02-2010-03304 
 

 

 
Højnæsvej 56 

2610 Rødovre 

  

 
 

 

Ole Roed Jakobsen 
Formand 

 

Mobil: 30 84 20 01   
tbe@jaegerne.dk 

1 

  

  

Nationalpark Thy 

att. Sekretariatet 

Søholtvej 6 

7700 Thisted 

 

 1. marts 2010 

 

 

 

Vedr.: Forslag til nationalparkplan for Nationalpark Thy  

 

I forbindelse med, at sekretariatet for Nationalpark Thy den 7. december 2010, har 

udsendt overnævnte bekendtgørelse i høring, har Danmarks Jægerforbund følgende 

bemærkninger: 

 

Generelt: 

Jægerforbundet glæder sig over, at nationalparkplanen for Nationalpark Thy nu foreligger 

i endelig form. Som bestyrelsesformanden nævner i sit forord til planen, er planen den 

første af sin slags og arbejdet er udført over ganske kort tid. Danmarks Jægerforbund 

synes generelt set, at sekretariatet har udført et glimrende arbejde med klare 

målsætninger.  

 

Jægerforbundet beklager dog, at langt de fleste handlingsplaner er meget lidt konkrete, 

hvilket overordnet set gør nationalparkplanen svag. Som f.eks. når der i nationalplanens 

Bilag 3 vedr. Bekæmpelse af invasive arter, især med fokus på rynket rose (Rosa rugosa) 

er anført, at man vil gennemføre en systematisk bekæmpelse, men ikke udspecificerer 

hvilke metoder man ønsker at tage i anvendelse. Er der tale om mekanisk bekæmpelse 

med fældning og fræsning, sprøjtning eller store sammenhængende områder med 

afgræsning? De fleste kan nok blive enige om invasive arter er uønsket, mens der kan 

være, end dog meget forskellige holdninger til, hvilke bekæmpelsesmetoder der bør 

anvendes. 

 

Vedr. Bilag 1 Naturovervågning og forskning: 

Jægerforbundet bifalder, at det er et ønske at iværksætte et naturovervågningsprogram for 

Nationalpark Thy. Det er den eneste måde, hvorpå man kan følge naturtilstanden og 

registrere forbedringer og forringelser. Jægerforbundet finder det især nyttigt i forhold til, 

at en ganske stor del af Nationalparken er udpeget som Natura2000 område, og at en 

løbende overvågning dermed er aldeles nødvendig for at kunne vide, hvorvidt arter og 

naturtyper på udpegningsgrundlaget er i den ønskede gunstige bevaringsstatus.  

 

Jægerforbundet må dog på det kraftigste anmode om, at et sådan overvågningsprogram 

sættes nøje i system og med en overordnet professionel styring, således at de data der 

akkumuleres fra dels de forskellige frivillige, organisationer såvel som enkeltpersoner, 

men også fra øvrige myndigheder og institutioner har den fornødne kvalitet, der muliggør 

statistisk sammenligning og udtræk til forvaltningsmæssigt brug.   
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Vedr. Bilag 7 Krondyr i Nationalpark Thy: 

Danmarks Jægerforbund glæder sig over, at krondyrene trives i Thy og ser meget frem til 

at bestanden af dyr vokser over de næste år. Det er forudseende af 

nationalparkbestyrelsen at beskrive de voksende problemer med markskader som 

uvilkårligt følger med en voksende kronvildtsbestand i et område med en meget lang 

grænsezone mellem skov og landbrugsareal.  

 

Jægerforbundet bifalder i høj grad nationalparkplanens mål om at gennemføre et projekt 

til kortlægning af kronvildtets vaner sammenholdt med en optimal jagt- og 

afskydningspolitik, der vil mindske disse problemer samt sikre en optimal forvaltning af 

kronvildtet i Thy.  

 

Danmarks Jægerforbund har faglige kronvildtseksperter med indgående kendskab til 

kronvildts biologi, herunder fødevalg, vandringer og homerange samt frem for alt 

erfaringer med GPS-udstyr på hjortevildt. Jægerforbundet vil dermed kunne forestå de 

ønskede undersøgelser og stiller derfor gerne ekspertise til rådighed for et samarbjede.  

 

Vedr. Bilag 8 Overgangszoner: 

Danmarks Jægerforbund har forståelse for målsætningen om en sammenhængende 

klithede fra Nord til Syd med glidende overgangszoner i klitplantagerne. Jægerforbundet 

er dog bekymret for at iværksætte rydninger i overensstemmelse med Skov- og 

Naturstyrelsens driftsplan 2007-21 i et hurtigere tempo end planlagt. Rydningerne af 

plantagerne presser kronvildtet og driver dem væk fra et område, hvor de har mulighed 

for at søge skjul og dække. Dette harmonerer ikke med nationalparkplanens mål om en 

større og mere spredt bestand af kronvildt.  

 

Mange steder i planen nævnes ønsket om at forbedre publikumsadgangen, etablere nye 

stier, flere fugletårne, lave hyrdeture osv. Jægerforbundet anerkender ønsket om en 

forøgelse af publikumsantallet i Nationalparken, men påpeger at kronvildtet med 

manglende skjulesteder vil gruppere sig i områder, hvor der er mulighed for skjul. Der 

bør således tages specielle hensyn til vildtet under de planlagte rydninger og man bør 

fastholde, at rydningerne foregår gradvis. 

 

Vedr. Bilag 9 Læhegn og småbeplantninger i Nationalpark Thy: 

Jf. nationalparkplanen er det målet at læhegn og småbeplantninger fjernes for at styrke de 

landskabelige værdier, skabe sammenhæng i klitnaturen og hindre uønsket selvsåning af 

nåletræsarter. Danmarks Jægerforbund understreger, at læhegn og småbeplantninger 

virker som spredningskorridorer og giver et nødvendigt skjul for vildtet i det åbne 

klitlandskab, desuden har læhegnene stadig en vigtig funktion som stopper for sandflugt. 

Mange læhegn er opført med støtte fra ”Plantning og Landskab” og har derigennem en 

fastsat funktionsperiode, hvor det ikke er tilladt er fjerne den plantede busk- og trævækst.  

 

Jægerforbundet foreslår, at evt. en del af de mest uønskede nåletræsarter udskiftes med 

hårdføre hjemmehørende arter, hvorved den uønskede frøspredning minimeres, mens 

vildtet stadig tilgodeses. Det bør dog understreges, at de træ- og buskearter som 

læhegnene udgøres af, netop er de ganske få arter, som kan trives trods de barske forhold 

i Thy med den høje saltholdighed og hårde blæst. Slutteligt er der ofte sten- og jorddiger i 

forbindelse med mange læhegn; diger som er beskyttet af Museumslovens §29 a).  
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Vedr. Bilag 17 Klitmøller Skydeterræn: 

Jægerforbundet tager skarp afstand fra nedlæggelsen af skydebanen i Klitmøller 

Skydeterræn. Nationalpark Thy er for hele Danmark og bør således også kunne rumme de 

interessegrupper, der har med støjende aktiviteter at gøre. Skydebanen er ikke en hindring 

i opretholdelsen af Nationalparkens øvrige målsætninger, hvorfor det absolut ikke er 

oplagt at den nedlægges.  

 

Jægerforbundet oplever i øjeblikket, at skydebaner er under hårdt pres i hele landet, og 

fastholder derfor, at i så stort et område med så lav en befolkningstæthed som Thy, bør 

skydebanen i Klitmøller bevares for at tilgodese de befolkningsgrupper, der nyder godt af 

den.  

 

Afsluttende bemærkninger: 

Jægerforbundet stiller som altid vores kompetente medarbejdere til rådighed og håber 

sekretariatet/bestyrelsen ikke vil tøve med at henvende sig, dersom de skulle stå overfor 

opgaver eller har spørgsmål i tilknytning til natur- og vildtforvaltning. Danmarks 

Jægerforbund glæder sig til at følge det videre arbejde med gennemførelsen af 

nationalparkplanen.  

 

 

Venlig hilsen 

 
Ole Roed Jakobsen 

Formand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


