
 

 
Bestyrelsesmøde torsdag den 15. september 2022, kl. 19-22, Nationalparkcenter, 
Vorupør 
 
Deltagere: Bente, Karin, Marianne, Lone, Bjarne, Henning, Ove, Mette (ref.) + 2 gæster under pkt. 1 
Afbud: Tim. Søren deltog kort under §3-orientering. 
 
DAGSORDEN for møde 28. oktober 2021: 

1. Orientering om §3  
2. Orientering fra Nationalpark Thy  (Karin) 
3. Gensidig orientering fra kystbyerne   
4. Næste møde / generalforsamling  

 
 
1. Naturbeskyttelseslovens §3 

Eksternt oplæg fra 19-20 ved biolog Anja Sørensen, natursagsbehandler Landbrug og Natur, Thisted 
Kommune. Se noter på side 2 i referatet.  
 

2. Nationalpark Thy 
Karin orienterede om budgetseminar: Frivillige prioriteres, renovering Stenbjerg Landingsplads, drift af 
Nationalparkcenter og Svanholmhus, arrangementskalender + kort nord/syd i papirudgave. 
Møde med Thisted Kommune (borgmester/kommunaldirektør) 31.8. om energiøer og udvidelse af 
Nationalpark Thy. Formel henvendelse om udvidelse på vej fra NPT til Thisted Kommune.  
 

3. Gensidig orientering:  
Stenbjerg: Kultursti gennem Stenbjerg og trapperenovering 
Godt gang i hussalget. Gamle fiskerhuse sælges til nye fastboende. (ca. 170 fastboende sept. 2022) 
Landingspladsprojekt ”udvikle og bevare”, 10-12 projekter bl.a. 50 m mole med molehoved. 
Vorupør: Skolen som ”Folkets Hus”. P.t. ca. 35 iværksættere, fitness, køkken, fællesspisning etc. 
”Vorupør i Udvikling”, samarbejde mellem borgerforening og erhvervsforening. 
Bysti på vej. Budget 190.000 kr. Kun 30.000 kr. mangler. 
Klitmøller: Ikke særlige trafikale udfordringer sommer 2022. Stier på tværs. Pres på Klitmøller skole (96 
børn). Kulturhus: Thisted Kommune har bevilget penge. 
Agger: Vesterhavsvej færdig. Et projekt, der var værd at vente på. Stor tilflytning: 14 børnefamilier, som 
har fået skabt et solidt netværk. Bevægelsespark for børn, voksne, handicappede. Nej tak til 700.000 kr. 
fra NPT til projekt i Sorte Huse. Erhvervslivet blomstrer, mere surf, Restaurant TRI et trækplaster. Hurup 
Boligselskab bygger i Agger. 
Lildstrand: Borgermøde 17.9. om NPT, Dark Sky Park Thy-certificering, o-løb i Lild Klitplantage mm. 
Kombinationen af kystterrasser og madpakkehus en stor succes. Både kreativitetshus og 
forsamlingshus under renovering. 2 minus 1-vej på Strandvejen har øget trafiksikkerheden betydeligt. 
 

4. Næste møde : Torsdag den 9. marts 2023, kl. 19 i Agger. (bestyrelsesmøde og generalforsamling!)  
 

                Mette, 16.09.2022 
  

 



 

 
LINKS:  Naturbeskyttelseslovens §3 ;  Lokalplaner i Thisted Kommune 
 
Thisted Kommune er forpligtet til løbende at holde den vejledende registrering af beskyttet natur 
opdateret.   
Hver sommer (maj-oktober) undersøges et delområde for, om nye arealer skal registreres som beskyttet 
natur efter naturbeskyttelseslovens §3. (sø, hede, mose, strandeng, fersk eng og overdrev). 
Kommunen har ikke ressourcer til at kontakte hver enkelt lodsejer inden besøget. I stedet annonceres 
registrering via lokalpressen. Kommunen overvejer tillige information via www.thisted.dk og FaceBook. 
 
KONTAKTPERSONER:  Biolog Anja Sørensen, natursagsbehandler Landbrug og Natur, Thisted Kommune,  
mobil 2941 5569, ans@thisted.dk . Signe Kappel Jørgensen, mobil 2138  7868. 
 
 

• Naturbeskyttelsesloven er fra 1992 og gælder både byzone og åbent land. 
• Er matriklen omfattet af lokalplan/byplanvedtægt med ikrafttræden før 1992, gælder §3 ikke. 
• Er matriklen under 2500 m2 og ligger isoleret helt uden sammenhæng med anden natur, er den 

undtaget fra §3. 
• På Danmarks Miljøportals Arealinformation kan du som borger se §3-registreringer. Hvornår 

besigtiget. Benyttelse. Naturtype. Plantearter/fund.  
Miljøstyrelsens app: §3-Natur kan også benyttes.  

• Kommunen skal gennemgå matrikler i 10 års rul. Dette giver et overblik over vejledende tilstand, 
men det er aktuel tilstand, som gælder ved ansøgning om byggetilladelse etc. 

• At udpegningen af tilstand er vejledende betyder, at man godt kan eje et §3-beskyttet areal, selv 
om det ikke er med på kortet 

• Registreres matrikel som §3-beskyttet, må lodsejer ikke bygge/ændre i nogen form (plante træer, 
lave terrasse, bygge shelter etc.). 

• Lodsejer får ikke besked om §3-registrering. Registrering er vejledende og tinglyses ikke. 
• Lodsejer får ingen erstatning skønt ekspropriationslignende vilkår.  
• Lodsejer skal fortsat betale ejendomsskat efter §3-registrering. 
• Opnår lodsejer dispensation fra kommune1, kan dispensation påklages af DN, Botanisk Forening 

m.fl. 
 
Vigtigt inden køb/salg af grund, byggeplaner, fondsansøgninger etc.:  
En byggetilladelse er ikke nødvendigvis tilstrækkelig. 
Kontakt kommunens natursagsbehandler og anmod om en afgørelse for matriklen.  
Afgørelsen gælder i tre år, hvor lodsejer har råderum, hvis matriklen er fri for §3.  
 
Et godt råd: Spørg altid kommunens natursagsbehandler, inden I handler grund eller søger  
byggetilladelse! 
 
 
 
 
 

https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/3-beskyttede-naturtyper/beskyttelse-af-3-naturtyper/
https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/2#/
http://www.thisted.dk/
mailto:ans@thisted.dk

