Nationalpark Thy
Kirkevej 9
7760 Hurup
Indsendt via nationalparkens hjemmeside

13. oktober 2020
Friluftsrådets høringssvar til nationalparkplan 2022-2028 for Nationalpark Thy
Friluftsrådet bakker op om, at vi i Danmark skal have en rig natur med større biodiversitet og mangfoldighed. Den danske natur er presset, og der er derfor behov for at forbedre forholdene for biodiversiteten i den danske natur og bremse tilbagegangen. Dog er det også en væsentlig faktor, at den danske befolkning har mulighed for at komme ud i naturen og få gode oplevelser, så de forstår hvad det er for en
natur, vi skal passe på.
Vildere natur, naturnationalparker og lokalbefolkningen
Fra den nuværende regerings forståelsespapir fremgår et ønske om at etablere 15 naturnationalparker,
hvor der i 2020 allerede er udpeget to. Den ene naturnationalpark er placeret i Gribskov i Nationalpark
Kongernes Nordsjælland, og det ville ikke overraske, hvis der også udpeges naturnationalparker i Nationalpark Thy. Derudover er der også tildelt midler via EU LIFE-projektet Forest Fit for Future til statslige og
private skove, herunder statslige skove placeret i Nationalpark Thy. Begge disse tiltag er med til at skabe
bedre forhold for biodiversiteten, men det kan have nogle negative konsekvenser for friluftslivet og befolkningens adgang, hvis det rekreative element ikke tænkes med fra start.
Nationalpark Thys popularitet afhænger derudover også af lokalbefolkningens engagement og opbakning til parken. Derfor er det vigtigt, at lokalbefolkningen inddrages tidligt i processerne ved etablering
af naturnationalparker eller andre naturplejetiltag, der skal gøre naturen mere vild/urørt. Foruden at
sikre den lokale forankring, kan inddragelsen af lokale friluftsudøvere og -foreninger, der bruger og besøger nationalparken, dele vigtig viden om potentielle udfordringer ved det givne naturplejetiltag og
komme med bud på løsninger. For eksempel om valget af dyreart kan påvirke det nuværende friluftsliv
(ryttere kontra vildheste, hundeluftere kontra kvæg osv.), om bestemte typer låger passer bedre end
andre eller om hegnet bør have en anden udformning af hensyn til eksisterende stisystemer. Inddragelse af lokalbefolkningen tidligt i processen skaber desuden god og saglig dialog mellem de mange interesser – hvilket er særligt nødvendigt i debatten om vildere og mere biodiversitetsrig natur i Danmark.
Friluftsrådet Nordvest og det tilhørende bagland med lokale friluftsforeninger stiller sig gerne til rådighed i tidlig dialog om løsninger på ’vildere’ naturplejetiltag, eksempelvis hegning med store græssere
(heste, kvæg, får, hjortevildt, bison mv.).
Mere viden om vildere natur
Friluftsrådet vurderer, at vidensgrundlaget for hegningens og græsningens effekt på friluftsliv og biodiversitet bør styrkes, så indsatserne kan kvalificeres yderligere. Naturen i Danmark har særlige forhold,
da vi ikke har samme muligheder for at have store sammenhængende naturområder med vilde dyr, ekDokumentnummer D20-126023
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sempelvis som det ses i Yellowstone i USA eller Oosvaardersplassen i Holland. De danske naturområder
må forventes at have mindre størrelse, hvilket giver nogle andre forhold for, at vilde dyr og mennesker
kan omgås hinanden i sammen naturområde/indhegning. Derfor anbefaler Friluftsrådet, at nationalparken og dens lodsejere – hvis arealer der etableres vildere natur på – løbende monitorerer effekterne,
særligt for friluftsliv og biodiversitet. På den måde sikres et bredt vidensgrundlag, som gør det muligt at
afgøre, om vildere naturtiltag såsom græsningen har den ønskede effekt på biodiversiteten og i hvilket
omfang det påvirker friluftslivet.
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