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Forslag til Regeringens Natur- & biodiversitetspakke
Nationalparkfond Thys bestyrelse drøftede på sit møde d. 11. december
2019 et oplæg til Regeringens Natur- og biodiversitetspakke og ønsker
at bidrage med følgende forslag:
Natur- og biodiversitetspakken skal skabe størst mulig synergi mellem
Nationalpark Thy og de statsejede arealer i nationalparken i relation til
formål og målsætninger for natur og biodiversitet, herunder:

At bevare styrke og udvikle naturen, dens kontinuitet,
sammenhæng og frie udvikling, især for de nationalt og
internationalt betydningsfulde klit- og klithedelandskaber og
næringsfattige søer og vådområder.

De væsentligste naturtyper som strande, klitter, klitheder,
strandenge, kalkrige overdrev og søer skal bevares, og deres
udbredelse, kvalitet og mangfoldighed styrkes. De skal beskyttes
mod tilgroning, afvanding, næringsstoftilførsel, invasive arter, m.v.
og udvikles til at blive bæredygtige og dynamiske økosystemer
med naturlig vandbalance m.v.

Der skal skabes større sammenhæng mellem nationalparkens
naturområder og landskaber, herunder især klit- og
klithedearealer. Områdernes samspil med kysten og havet styrkes.

At bevare og forøge den biologiske mangfoldighed af naturligt
hjemmehørende arter i plantagerne og på de dyrkede arealer.

Omlægning af klitplantagerne til naturnært drevne skove domineret
af naturligt hjemmehørende træer og buske skal ske med særlig
fokus på styrkelse af naturværdierne.
Nationalparkfonden bemærker, at der ligger mange forskningsresultater, der understøtter værdien af ovenstående formål og
målsætninger – især i relation til at fremme biodiversiteten i den
internationalt værdifulde klitnatur. Denne viden stilles gerne til rådighed
for det fremtidige samarbejde.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne i lovforslaget til Lov om
nationalparker (afsnit 4.1) i relation til såvel målretning af tilskud til
udvikling og drift på privatejede arealer (som fødevareministeren i en
pressemeddelelse fra 13. november 2019 har udtrykt ønske om at
arbejde for), som til målretning af driften for de statsejede arealer i
forhold til nationalparkplanens mål. Bestyrelsen ønsker bl.a., at statens
driftsplaner for arealer beliggende i nationalparken med natur- og
biodiversitetspakken kan fremskyndes.
Nationalparkfond Thy stiller gerne basisanalyser og forundersøgelser til
rådighed, som kan indgå i det fælles arbejde med at styrke og udvikle
naturen i Nationalpark Thy. Det gælder fx retablering af klitnatur fra
klitplantage, rydning af opvækst på naturarealer, lukning af
afvandingsgrøfter, genskabelse af søer, omlægning af landbrugsarealer
til natur, konvertering af plantage til skov med hjemmehørende arter
m.v.
Nationalparkfonden har bl.a. fået udarbejdet en forundersøgelse i
forhold til muligheden for at skabe bedre sammenhæng i levesteder for
lavmobile arter som fx Ensian-blåfugl – mellem Ålvand Klithede og
Vangså Klithede – et naturgenopretningsprojekt på ca. 400 ha på
statsejede arealer. Forundersøgelsen rummer en økonomisk vurdering i
tre forskellige scenarier – og indgår forventeligt som eksempelprojekt i
en tematisk undersøgelse af problemstillingen om genopretning af
naturlig hydrologi i grundvandsnære plantager i henhold til principperne
for naturnær skovdrift, som Naturstyrelsen arbejder på at finde midler
til som led i gennemførelse af driftsplanen for Naturstyrelsen Thy.
Nationalpark Thys kyst og klitnatur er unik i en international
sammenhæng og udgør et værdifuldt bidrag for Danmark til Verdens
biodiversitet. Forslaget vil således ikke bare være til gavn for
klitnaturen og de truede og sårbare arter i Nationalpark Thy, men også
for Danmarks mulighed for at imødegå OECD’s kritik fra 1999, 2007 og
2019, FN’s Biodiversitetskonventionen, samt de seneste anbefalinger
fra IPBES i relation til biodiversitet og klima.
Såfremt der er behov herfor, uddyber nationalparkfondens bestyrelse
gerne ovenstående med henblik på et styrket samarbejde til gavn for
vores fælles natur og for truede og sårbare arter.

Med venlig hilsen

Torben Juul-Olsen
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