
 

 

 
 

  

 
 

 

   Danmarks Jægerforbund 
   Molsvej 34 
   8310 Rønde 

 

  

 
                                                                        Mørke, den 12. november 2015 
 

Nationalpark Thy 
Kirkevej 9, 1. sal 

7760 Hurup 
 
 

 
 

 
Vedr.: Høring af forslag til Nationalparkplan 2016-22 for Nationalpark Thy 

j. nr. NST-940-00131 

 

Danmarks Jægerforbundet har gennemlæst forslag til Nationalparkplan 2016-22 

for Nationalpark Thy, hvilket giver anledning til følgende bemærkninger. 

Danmarks Jægerforbund bifalder det ambitiøse forslag til Nationalparkplan 2016-

22 for Nationalpark Thy, der på en tilfredsstillende måde vægter både hensyn til 

kulturværdier, naturen og menneskene i nationalparken.  

Den omfattende naturpleje er et meget positivt element i planen. Dog mener 

Jægerforbundet, at rydning af bjergfyr til at sikre sammenhæng i klithedenaturen 

skal gøres med omtanke, således at kronvildtet i disse områder fortsat har 

biotoper at søge dækning i og kan udføre naturpleje på hedearealerne. Hvis 

kronvildtets dækning forsvinder, risikerer man, at dyrene søger længere ind i 

landet med fare for, at de kommer til at udgøre et problem for landmændene i 

form af skader på skov- og markafgrøder. 

Jægerforbundet støtter ønskerne om en øget tilgængelighed for de besøgende til 

de spektakulære naturoplevelser, som kan opleves i Nationalpark Thy, men 

anerkender samtidig tankerne om, at den øget tilgængelighed skal ske under 

hensyntagen til naturværdierne. Befolkningens ønsker om tilgængelighed må 

aldrig ske på bekostning af følsomme naturværdier.   

Tankerne om formidling, der materialiserer sig i Masterplanen for formidling, vil 

Jægerforbundet gerne bakke op om. En samlet plan for formidlingen af 

nationalparken vil utvivlsomt styrke både beskyttelsen af natur- og kulturværdier, 

men vil også højne de besøgendes oplevelser i nationalparken gennem aktuelle 
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informationer, kortmateriale og publikationer af forskellig art, der kan give 

forståelse for områdets natur, kulturhistoriske og friluftsmæssige værdier.  

I forbindelse med Nationalpark Thy-produkter vil Jægerforbundet gerne slå et slag 

for den fødevaremæssige naturressource, som vildtet udgør i nationalparken. 

Vildtet kan nyde særligt fremme på områdets restauranter og kan f.eks. blive 

markedsført og solgt ved hjælp af nationalpark-logoet på torvedage i Thisted eller 

andre steder, som f.eks. i specialbutikker med egnsbestemte produkter. 

Samlet set er Danmarks Jægerforbund meget tilfreds med det fremlagte forslag til 

Nationalparkplan 2016-22 for Nationalpark Thy.  
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