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Thisted Kommune ønsker ikke en naturnationalpark i Nationalpark Thy
Naturstyrelsen har igangsat en proces for at oprette ti nye naturnationalparker på statslige arealer. I den
sammenhæng er bl.a. de statslige arealer i Nationalpark Thy kommet på tale som mulig placering af ny
naturnationalpark. Derfor ser vi det relevant at indsende en stillingtagen til, hvorvidt der fra Thisted
Kommunes side er et ønske om at foreslå Nationalpark Thy som genstand for en ny naturnationalpark.
Thisted Kommune ønsker ikke en naturnationalpark på statens arealer i Nationalpark Thy. Da
Nationalpark Thy i sin tid blev etableret, som den første i landet, var det efter en lang, grundig og god
dialog mellem stat, kommune og øvrige parter. En af de grundlæggende præmisser var og er, at der er
en balance mellem beskyttelse og benyttelse, og at tilgængeligheden ikke blev begrænset som
konsekvens af etableringen af Nationalpark Thy.
I den sparsomme information vi har fået om en evt. naturnationalpark i Nationalpark Thy er der skabt
en usikkerhed om, hvorvidt de grundlæggende præmisser bliver kompromitteret. Da vi ser Nationalpark
Thy som en stor succes til gavn for både naturen, turister og borgere i lokalområdet, har vi svært ved at
se, hvordan en naturnationalpark i samme område kan være en gevinst. Omvendt er vi bekymret for, at
begrebsforvirringen mellem naturnationalparker og nationalparker generelt kan være til skade for de
fem etablerede nationalparker i Danmark.
Vi ønsker endvidere at udtrykke kritik af den proces, der har været op til den 2. september, hvor der skal
indgives forslag til nye naturnationalparker. Processen har været forhastet uden mulighed for en
kvalificeret borgerinddragelse. Dertil kommer, at det har været på et yderst sparsomt grundlag, at der
skal tages stilling til forslaget. Det har bevirket, at der været meget usikkerhed omkring præmisserne og
grundlaget for processen.
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