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Finale grønbogen  
 
Kommunenavn:  
Thisted Kommune  
 
Kontaktperson(-er).  
Person, som Miljøministeriet kan tage fat i, hvis I er blandt finalisterne. 
Dorthea Albrechtsen – da@thisted.dk  tlf.nr.:9917 2220 

Jeres VILDE projektside: 
https://www.thisted.dk/Borger/NaturMiljoe/AktuelleProjekter/DksVildesteKommu
ne.aspx 
Thisted Kommune har brugt DKVILD sitet til at formidle de indsatser der er lavet – og hvilke 
tiltag man som borger selv kan lave, f.eks. i sin egen have.  

Finaleprojektets titel/overskrift:   Thy til Natur  
 
Kort beskrivelse af projektet:  
Thy til Natur  
Thisted kommune har arbejdet bredt med biodiversitet og udført indsatser på mange områder, 
men kommunes VILDESTE indsats i DKVILD er indsatsen for den vilde natur, som er samlet 
i et projekt; Thy til Natur.  
 
Projektet omfatter indsatser for den vilde natur på tværs af kommunen - fra kyst til kyst - fra 
Limfjordkysten til Vesterhavet, og har 3 del-elementer: Limfjordskysten, Klitheden og 
Flagermus.  
 
Limfjordskysten  
Thisted Kommune har lavet en plan for naturen langs Limfjordskysten. Langs Limfjordskysten 
ligger naturområderne som perler på en snor - i form af fine kystskrænter og ådale med enge, 
moser og overdrev. Planen omfatter en gennemgang af områdernes potentialer, og en 
udpegning af de lokaliteter hvor der bør igangsættes pleje. Der er i DKVILD projektperioden 
udført et græsningsprojekt på strækningen (på ca. 10 ha), og der arbejdes videre på at 
forbedre naturperlerne langs fjorden.  
 
Klitheden 
Thisted kommune samarbejder med Nationalpark Thy om naturplejeprojekter på klitheden. 
Projekterne omfatter bl.a. etablering af afgræsning, rydning af ikke hjemmehørende arter, 
lukning af grøfter, etablering paddeskrab mv..  
 
Flagermus  
I samarbejde med Biologisk forening for Nordvestjylland (BFN), Nationalpark Thy og 
Naturstyrelsen Thy, har Thisted kommune lavet en indsats for flagermus, hvor bunkers 
forbedres som overvintringsområder for arterne.  Indsatsen bygger videre på et samarbejde 
om kortlægning af arterne, hvor der er lavet en betydeligt frivillig indsats i BFN. Der er lavet 
en indsats i 6 bunkere som er udvalgt på baggrund af kortlægning af arterne, og hvilke krav 
de har f.eks. fugtighed, ingen træk mv.  
 
Projektet Thy til Natur har fokus på den vilde natur – med udgangspunkt i naturværdierne 
her i vores område. DKVILD konkurrencen har sat gang i projekttiltag for den vilde natur med 
udgangspunkt i den fineste natur. F.eks. er naturområderne langs limfjordkysten oversete 
naturperler og uden for natura 2000, så derfor er der ikke så meget fokus på disse. Klithederne 
er meget karakteristiske for vores område, og endelig er flagermus-projektet et super fint 
projekt, hvor der bygges videre på eksisterende samarbejde og viden.   
 
Den øvrige DKVILD indsats 



Den øvrige indsats omfatter bl.a. en biodiversitetspulje til lokale foreninger, tiltag på bynære 
arealer, ændret rabat slåning (herunder 42 ha ny lysåben natur), formidling til børnehaver, 
blomsterstriber, biodiversitetsskov i Kronborg plantage mv.   

Hvorfor skal netop dette projekt og jeres kommune kåres som Danmarks VILDESTE: 
(max 5 linjer) 
Thisted kommune skal vinde fordi vi har lavet en bred indsats, hvor vi udover indsatsen for 
den bynære natur og grøftekants- AKA vejrabat-naturen har haft fokus på den vilde natur - 
med udgangspunkt i vores eget område. DKVILD konkurrencen har skabt en større 
bevidsthed om biodiversitet generelt, men vi har især brugt DKVILD konkurrencen til at 
sætte mere fokus på den vilde natur.  

Beskriv hvordan projektet lever op til de overordnede bedømmelseskriterier 
(hvis projektet lever op til fx to kriterier, efterlades de øvrige tre felter tomme) 

 Nytænkende (max 200 tegn med mellemrum): Thisted kommune har taget
udgangspunkt i de lokale potentialer og brandsmandens lov.

 Engagerende (max 200 tegn med mellemrum): Flagermus-projektet et super fint
eksempel på et projekt, hvor der bygges videre på eksisterende samarbejde og viden.

 Vedvarende (max 200 tegn med mellemrum): Samlet er der lavet en indsats på godt 55
ha vild natur, hvor vi følger brandmandens lov ved at fokuserer på det mest værdifulde
natur. På klitheden udvides arealet med natur og der etableres nye søer, mens der ved
limfjordslysten er sikret pleje på eksisterende værdifuld natur.

 Stort (max 200 tegn med mellemrum): Se ovenfor – og i projektbeskrivelsen under Øvrig
DKVILD indsats.

 Intelligent (max 200 tegn med mellemrum): Thisted kommune har taget udgangspunkt i
de lokale potentialer -og haft fokus på den vilde natur med udgangspunkt i den mest
værdifulde natur – Kiltheden, som er meget karakteristisk for vores område – og
Limfjordskysten hvor hovedparten er uden for Natura 2000 og der derfor ikke er så
meget fokus på.

Hvilken læring har kommunekonkurrencen givet, som kan bruges fremadrettet i 
kommunens(-ernes) naturindsatser? (max 400 tegn med mellemrum): 


