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Lægges på Nationalparkens høringsportal
Nationalpark Thy

Indlæg til Nationalparkplan 2022- 2028
Som formand for Foreningen af Lodsejere i Nationalpark Thy skal jeg herved
fremkomme med nedenstående i forbindelse med den kommende nationalparkplan:
Det er afgørende for Lodsejerforeningen, at alle tiltag, der gennemføres i nationalparken, fortsat gennemføres frivilligt og med respekt af grundejernes ejendomsret.
Lodsejerforeningen er enig i, at der på frivillig basis bør gennemføres tiltag, der
kan forøge den biologiske mangfoldighed.
Vi er også positive for at åbne for tilgængeligheden med øget skiltning og anlæg
af stier, med det formål at styrke friluftslivet, forudsat at det sker på et frivilligt
og bæredygtigt grundlag og med respekt af naturværdierne i området.
Foreningen finder det vigtigt fortsat at inddrage og engagere lokalbefolkningen i
den fremadrettede drift af Nationalpark Thy. En eventuel udvidelse skal ske på
frivillig basis og med lokal opbakning.
Målet er ikke at få en nationalpark så stor som mulig, men at styrke og udvikle
naturen i det område, nationalparken dækker.
Lodsejerforeningen finder, at alle effekter af at kaste grøfter til skal være fuldt
ud belyst, for at undgå utilsigtet påvirkning på de tilstødende arealer, og at dette kommunikeres klart til de lodsejere, der som grundejere kan blive berørt af
vandstandshævninger. Det forudsættes at de 150 år gamle håndgravede grøfter,
i lighed med jorddiger, fortsat kan ses som historiske kulturspor.
Dynamik i klitlandskabet i form af vindbrud, der har til formål at flytte sandet,
bør ske under kontrol og kun i meget begrænset omfang. I generationer har man
arbejdet hårdt for at dæmpe sandflugtens hærgen og ødelæggelser. Sandflugtskommissioner har eksisteret indtil for få år siden.
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