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Årsberetning 2014 
 
 

1 Præsentation af virksomheden: 
Nærværende beretning er udarbejdet samlet for Nationalpark Thys fjerde hele år i fuld drift, 
hvor nationalparken fremstår selvstændigt på Finansloven med 7,5 mio. kr til nationalparkens 
drift og udvikling.   
 
For mere detaljerede beskrivelser af Nationalpark Thy og nationalparkfondens opgaver 
henvises til Nationalparkplan 2010-2016 for Nationalpark Thy 
(Nationalparkplan201016NPT_offentliggjortISBN.pdf).  
 
Nationalparkfond Thys bestyrelse har indgået aftale med Naturstyrelsen om bistand til 
nationalparkens sekretariat, der bl.a. indebærer regnskabsføring. Naturstyrelsen har oplyst, at 
nationalparken ikke forventes at leve op til Moderniseringsstyrelsens vejledninger om 
udarbejdelse af årsrapport. Nærværende årsberetning er derfor udarbejdet med henblik på 
især at redegøre for årets faglige resultater og aktiviteter i Nationalparkfond Thy. Vedr. de 
finansielle resultater henvises til bilag 1 udarbejdet af Naturstyrelsen, der også indgår som et 
bilag i Naturstyrelsens regnskab.  
 
Årets beretning er kortere end tidligere års beretninger. Det skyldes ikke, at aktiviteten har 
været lavere i 2014 end tidligere, men det faktum, at der er brugt meget tid på at udarbejde 
en redegørelse for udviklingen i og omkring Nationalpark Thy som led i arbejdet med revision 
af nationalparkplanen. Redegørelsen ventes offentliggjort i sensommeren 2015 samtidigt med, 
at udkast til Nationalparkplan 2016-22 sendes i høring. 
 
1.1 Ministerium 
Nationalparkfond Thy hører under Miljøministeriet og er oprettet ved bekendtgørelse (BEK nr. 
840 af 18/08/2008) jf. Lov om nationalparker (Lov nr. 533 af 06/06/2007) som et uafhængigt 
organ indenfor den statslige forvaltning. Nationalparkfonden ledes af en bredt sammensat 
bestyrelse, som udpeges af miljøministeren. 
  

1.2 Mission og vision 
Nationalparkfond Thys mission er i henhold til ovennævnte bekendtgørelse, 
1) at bevare, styrke og udvikle naturen i Nationalpark Thy, dens kontinuitet, sammenhæng og 

frie udvikling, især for de nationalt og internationalt betydningsfulde klit- og 
klithedelandskaber og næringsfattige søer og vådområder, 

2) at bevare og forøge den biologiske mangfoldighed af naturligt hjemmehørende arter i 
plantagerne og på de dyrkede arealer, 

3) at bevare og styrke nationalparkens kulturmiljøer og kulturhistoriske spor i klitlandskabet 
og klitplantagerne og i tilknytning til havet, 

4) at styrke mulighederne for friluftsliv og særlige naturoplevelser i det store uforstyrrede 
landskab, 

5) at styrke forskning, undervisning, naturvejledning og formidling af de natur- og 
kulturhistoriske og friluftsmæssige værdier og 

6) at støtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt for 
beskyttelsesinteresserne. 

 
Det er fondsbestyrelsens vision jf. nationalparkplanen, at der ”i Thy vil blive skabt en helt 
særlig model for nationalparker, som kombinerer naturbeskyttelse og artsrigdom med 
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naturbenyttelse. Erhvervsudviklingen i og uden for nationalparken vil således kunne trives i 
samspil med naturbeskyttelse, bevarelse af kulturmiljøer og et aktivt friluftsliv”. 

 
1.3 Nationalparkfond Thys hovedopgaver 
Jf. bekendtgørelsen om Nationalpark Thy er det nationalparkfondens hovedopgave at 
udarbejde en nationalparkplan1 for etablering og udvikling af nationalparken og virke for, at 
planen gennemføres. Den første nationalparkplan dækker perioden 1. april 2010 til 31. marts 
2016, og den blev offentliggjort d. 31. marts 2010. En revision af planen er påbegyndt i 2014 
med henblik på vedtagelse senest 31. marts 2016.  
 
Nationalparkfondens midler udgøres af en bevilling, der fastsættes på den årlige finanslov og 
af bidrag fra kommuner og andre bidragydere. Fonden kan desuden modtage arv, gaver og 
tilskud. Planen danner baggrund for en årlig bevilling på Finansloven på 7,5 mio. kr. 
Bevillingen er ikke blevet pris- og lønreguleret i perioden.  
 
Der henvises i øvrigt til Nationalparkplan 2010-2016 for Nationalpark Thy. Det skal dog 
bemærkes, at finanslovsbevillingen, der først blev fastsat efter vedtagelse af planen, langt fra 
rækker til at gennemføre hele nationalparkplanen.  
 
Udover finanslovsbevillingen har Nationalpark Thy i den første planperiode indtil nu tiltrukket 
midler fra fonde og andre bidragydere samt ”in kind” ydelser for ca. 15 mio. kr til at 
gennemføre konkrete elementer i nationalparkplanen. Dertil kommer, at også en række andre 
organisationer tiltrækker midler til projekter i området med udgangspunkt i Nationalpark Thy, 
fx VisitNordjylland, Naturstyrelsen Thy, Thisted Kommune, spejderorganisationer m.fl.     
     
 

2 Periodens faglige resultater 
 
Ganske kort opsummeret, indledtes i 2014 arbejdet med at revidere den første 
nationalparkplan, der skal foreligge vedtaget primo 2016. Et nyt treårigt samarbejdsprojekt 
om at få egnens skoler til at bruge nationalparkens natur som ”klasseværelse” er startet med 
et tilskud fra Friluftsrådet. Der er arbejdet videre med et nationalparkcenter, herunder 
identifikation af samarbejdspartnere, samt en byggegrund, som Thisted Kommune har 
besluttet at stille vederlagsfrit til rådighed. Et stort EU-støttet cykelturismeprojekt er i 2014 
kørt næsten i mål i tæt samarbejde med Østdansk Turisme, Region Midtjylland, Sydvestjysk 
Udviklingsforum, Campingrådet og VisitDenmark. Der er gennemført arkæologiske 
udgravninger ved en storstensgrav fra stenalderen ved Lodbjerg samt middelalderborgen 
Nebel. Nationalparkfonden har et fortsat stort fokus på at inddrage befolkningen i 
informationsvirksomhed og udvikling, bl.a. gennem en række frivilligprogrammer – i 2014 blev 
programmet udvidet med et kursus og en videnslejr om mosser i Nationalpark Thy. Fonden har 
også i 2014 haft et særligt fokus på formidling – gennem TV og andre medier, samt på 
besøgssteder i Stenbjerg og Agger Tange. Endelig er der et fortsat fokus på at skabe mere 
sammenhængende natur og naturforbedringer. Det er ikke lykkedes at skabe opbakning hos 
samtlige lodsejere til et projekt om at skabe en mere naturlig vandstand i Vang Sø.  
 

                                          
1 Nationalparkplanen revideres hvert 6. år. Den første planperiode er 1. april 2010 til 31. marts 2016.  
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2.1 Organisation 
 
Nationalparkfond Thys bestyrelse udpeges for 4 år. Indeværende funktionsperiode startede 
primo 2013 og udløber med udgangen af 2016.    
 
Bestyrelsen skal virke for, at nationalparkplanen gennemføres. Bestyrelsen skal desuden sikre, 
at der informeres om nationalparken, og at befolkningen inddrages i beslutninger om 
udviklingen og driften af Nationalpark Thy. Et nationalparkråd nedsættes af bestyrelsen for den 
samme funktionsperiode. Rådet rådgiver bestyrelsen i sager af større betydning og i sager om 
principielle spørgsmål.  
 
Bestyrelsen og rådet medvirker desuden i et antal styregrupper og ad hoc arbejdsgrupper. I 
grupperne kan også medvirke andre ressourcepersoner end bestyrelses- og rådsmedlemmer. 
Nedsættelsen af styregrupper og ad hoc arbejdsgrupper sker for at involvere et bredt netværk 
af ressourcer i lokalområdet og for at forankre nationalparkens arbejde i bestyrelsen, rådet og 
de mange organisationer, som disse repræsenterer. I 2014 har der været nedsat fem ad hoc 
arbejdsgrupper som led i revision af nationalparkplanen.  
 
Fonden afholder desuden udgifter til et sekretariat, der bistår bestyrelsen med planlægning, 
udvikling, informationsvirksomhed og daglig drift. 
 
Organisationen, der betragtes som en netværksorganisation, er afbildet herunder:  
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Nationalparkbestyrelsen 
Nationalparkfondens bestyrelse har i 2014 holdt seks ordinære møder og et ekstraordinært 
møde. Bestyrelsen er udpeget af ministeren og består af en formand, to rådsrepræsentanter 
samt 12 medlemmer efter indstilling fra myndigheder og interesseorganisationer.  

Nationalparkrådet 
Nationalparkrådet har i perioden afholdt seks møder samt et ekstraordinært møde. Rådet er 
udpeget af bestyrelsen og består af 19 forskellige interesseorganisationer, der har valgt en 
formand.  

Dialogforum 
Dialogforum, der er et uformelt forum bestående af formænd og næstformænd fra bestyrelse 
og råd samt nationalparkens leder har i 2014 haft seks møder.  

Styregrupper, ad hoc arbejdsgrupper m.m. 
Nationalpark Thy deltager i to eksternt nedsatte styregrupper. Det gælder:  
 
Lodbjerg Fyr styregruppen 
Nationalpark Thy blev en del af styregruppen i 2010, der indtil da bestod af Skov- og 
Naturstyrelsen og Thisted Kommune. Gruppen ledes af bestyrelsesformand Ejner Frøkjær, 
Nationalpark Thy og består desuden af repræsentanter for de øvrige parter i 
samarbejdsaftalen, Naturstyrelsen v. skovrider Ditte Svendsen og Thisted Kommune v. kultur- 
og fritidschef Karen Louise Erichsen (som afløser for direktør Jesper Holt Jensen). 
Nationalparken har en ekstra repræsentant i styregruppen, bestyrelsesmedlem Jytte Nielsen. 
 
Powered by Cycling – Panorama 
Projektet er et tværnationalt samarbejdsprojekt om cykelturisme langs dels Vestkystruten fra 
grænsen til Skagen dels cykelruten København–Berlin. Powered by Cycling, der løber fra 
november 2012 til og med marts 2015 er støttet af EU’s Regionalfondsmidler under Erhvervs- 
og Vækstministeriets konkurrenceudsatte pulje samt Friluftsrådet og Arbejdsmarkedets 
Feriefond.  Projektets første lead partner var Dansk Cyklistforbund, der dog valgte at træde ud 
af forpligtelserne i sommeren 2013.  Styregruppen ledes af Peter Sørensen, Østdansk Turisme 
(efter at Dansk Cyklistforbund trak sig som lead partner på projektet). Øvrige medlemmer af 
styregruppen er: Karsten Bækgaard, Region Midtjylland, Erik Dam, Destination Sydvestjylland, 
Poul Fejer Christiansen, Campingrådet, Maria Haugaard Barslund, Visit Denmark og Else 
Østergaard Andersen, Nationalpark Thy.   
 
Styregrupper m.m. under Nationalpark Thy 
Nationalpark Thy har desuden selv nedsat styregrupper til at styre konkrete projekter som led 
i nationalparkens indsats med udvikling, informationsvirksomhed og drift:  
 Styregruppen for FormidlingsNetværk Nationalpark Thy (ledet af Ditte Svendsen) 
 Styregruppen for Nationalparkcenter Thy (ledet af Ejner Frøkjær) 
 Styregruppen for Bæredygtig Erhvervsudvikling (ledet af Ejner Frøkjær, nedlagt i 2014) 
 Styregruppen for Vang Sø (ledet af Jan S. Kristensen, nedlagt i 2014) 
 Styregruppen for basisregistrering og naturovervågning (ledet af Jens Brolev)  
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Arbejdsgrupper i forbindelse med Nationalparkplan 2016-22 
Der er i efteråret 2014 nedsat fem arbejdsgrupper til at bearbejde forslag m.m. i relation til 
revision af nationalparkplanen: 
 Arbejdsgruppe vedr. natur og biologisk mangfoldighed (ledet af Mads Kjærgaard) 
 Arbejdsgruppe vedr. kulturhistorie (ledet af Jytte Nielsen) 
 Arbejdsgruppe vedr. friluftsliv (ledet af Ingrid Agerholm) 
 Arbejdsgruppe vedr. formidling, undervisning og forskning (ledet af Ditte Svendsen) 
 Arbejdsgruppe vedr. lokal udvikling (ledet af Esben Oddershede) 

Nationalparksekretariatet 
Nationalparkens sekretariat varetager den daglige drift, planlægning og udvikling af 
Nationalpark Thy for bestyrelsen, herunder servicering af bestyrelse og råd, 
informationsvirksomhed, koordinering med en bred vifte af samarbejdspartnere samt 
fundraising til projekter.  
 
Sekretariatet bor til leje i lokaler hos Thisted Kommune, Kirkevej 9, 7760 Hurup, hvor Teknisk 
Forvaltning har til huse. Naturstyrelsen bistår jf. en samarbejdsaftale med bogføring, it-
løsninger, sekretærbistand m.m. 
 
Nationalparkens sekretariat har i 2014 i gennemsnit beskæftiget 8,2 medarbejdere. Tallet 
dækker over, at der henover året har været mellem 6 og 9 personer med arbejdsplads i 
sekretariatet. Tre af de ansatte er fastansatte, mens resten har været tidsbegrænset ansatte 
for kortere eller længere tid. To af medarbejderne er ansat på eksternt finansierede projekter 
med dækning af 90-100 % af lønudgifterne (Friluftsrådet og Erhvervs- og Vækstministeriet/EU 
Regionalfondsmidler). To af de midlertidige stillinger udløb i 2014.  
 
Dertil kommer, at der i foråret 2014 var en specialestuderende fra Aalborg Universitet samt en 
praktikant fra Københavns Universitet, der begge har haft arbejdsplads til rådighed i 
nationalparkens sekretariat.   

Nationalparkfrivillige 
En stor gruppe fast tilknyttede frivillige har desuden gennem året bidraget til centrale 
elementer af nationalparkens virke bl.a. gennem bemanding af temacentret på Stenbjerg 
Landingsplads, åbne fyrdage på Lodbjerg Fyr, Stivogterprogrammet, naturpleje, Naturens 
Besøgsvenner m.m..  
 
Dertil kommer løsere tilknyttede frivillige fx i forbindelse med en sommerlejr for studerende 
samt et kursus og en ”videnslejr” om mosser i Nationalpark Thy. Mere om involveringen af 
befolkningen fra nær og fjern kan læses i afsnittet ”Frivillige” (under afsnit 2.2.6).  

Nationalparkernes Formandsforum 
Der har i 2014 været holdt to møder i Nationalparkernes Formandsforum, der består af de tre 
bestyrelsesformænd for nationalparkerne i Thy, Mols Bjerge og Vadehavet bistået af de tre 
ansatte ledere. På møderne udveksles erfaringer og drøftes emner af fælles interesse.   
 
Det ene af møderne i Formandsforum blev kombineret med et fælles møde med en 
vicedirektør, en kontorchef, tre skovridere samt medarbejdere fra Naturstyrelsen i København.  
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2.2 Udvikling og informationsvirksomhed 
 

2.2.1 Projekter, der bevarer, styrker og udvikler naturen 
Formål: 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. 
 
Målsætninger: 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.m. 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 skal styrkes. Nationalparkens 
karaktergivende landskabselementer og markante geologiske forekomster skal bevares og 
synliggøres.  
 

Forundersøgelse – genopretning af Vang Sø 
Forundersøgelsen af mulighederne for at genetablere Vang Sø i 
2013-14 har vist:  
 at det er fysisk muligt at genetablere søen til et omfang, 

der svarer til søens udbredelse efter afvandingen af Sjørring 
Sø og før afvandingen af Vang Sø; 

 at der ikke pt er lodsejermæssig opbakning til genopretning 
af hele Vang Sø. 10 lodsejere, der ejer 93 % af 
projektarealet var positivt indstillede, mens to lodsejere, 
der ejer 7 % af projektarealet, ikke var interesserede i at 
indgå en aftale om genopretning af søen;  

 at en delvis genopretning af den nordlige del af Vang Sø 
teknisk set ville være mulig, men vurderes af Thisted 
Kommune (som myndighed) at ville kunne have en negativ 
effekt på floraen i området, der ikke opvejer en svag positiv 
effekt på fuglelivet. 

 
Bestyrelsen besluttede derfor, at projektet omkring Vang Sø 
sættes i bero indtil videre, men at projektet kan genoptages, såfremt der skulle opstå 
opbakning fra samtlige lodsejere i projektområdet. Bestyrelsen besluttede desuden, at der kan 
arbejdes videre med naturpleje i området i samarbejde med lodsejere og Thisted Kommune.  
 
Styregruppen for projektet blev nedlagt i december 2014. 
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Genskabelse af klithede ved rydning af overgangszoner 
I et projektområde på 3,1 ha i den vestligste del af Tvorup Plantage er skovet en beplantning 
med bjergfyr fra 1897 i et kuperet klitterræn umiddelbart nord for et område, som 
Naturstyrelsen Thy har planlagt afbrændt i 2015. Det sker med henblik på at genskabe 
klithede i et sammenhængende landskab og øge den biologiske mangfoldighed i de yderste 
klitter i området. En del af det skovede materiale er blevet knust, mens resten hugges til flis 
(2015).   
 

  
 

Program for basisregistrering og naturovervågning  
Gennem de seneste år er der gennemført forskellige naturregistreringer, og der er blevet 
arbejdet med at få udpeget de væsentligste arter og naturtyper. Med henblik på at få 
konkretiseret og samlet op på det hidtidige arbejde omkring registrering og overvågning af 
naturværdierne i Nationalpark Thy, er der i 2014 blevet igangsat et arbejde med at designe et 
operationelt program for basisregistrering og naturovervågning.  
 
Programmet skal understøtte nationalparkens fremtidige arbejde i henhold til lovbestemte 
formål og målsætninger inden for naturområdet. Programmet skal inddrage eksisterende 
naturovervågning og registreringer, og inddragelse af befolkningen skal indarbejdes i 
programmet. Der er i 2014 indhentet tilbud på opgaven og indgået kontrakt med Københavns 
Universitet, Center for Makroøkologi. Projektgruppen er i gang, og der har været holdt møder 
om arbejdet både i Hurup og København. Arbejdet ventes afsluttet i 2015. 

Mosser i Nationalpark Thy 
På baggrund af et initiativ fra to ildsjæle og eksperter i mosser, Erik Aude og Rasmus 
Fuglsang, er der skabt grundlag for en større kortlægning af mosserne i Nationalpark Thy med 
hjælp fra en bevilling til de to fra 15. juni Fonden. Nationalparkfond Thy bidrager til projektet 
ved at afholde udgifter til transport for de to, bidrag til afholdelse af et mos-kursus i 
aftenskoleregi i efteråret 2014 samt en videnslejr om mosser gennemført i samarbejde med 
Biologisk Forening for Nordvestjylland og HabitatVision i oktober 2014. 
 
Et udkast til rapport over undersøgelsen er modtaget i marts 2015. Undersøgelsen har skabt et 
betydeligt bedre kendskab til mosserne i Nationalpark Thy. Således er der gennem projektet 
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fundet 264 arter af mosser. Før projektet gik i gang, var ca. 100 forskellige mosarter kendt i 
området. Undersøgelsen viser også, at særligt de fugtige klitlavninger rummer en sjælden 
mosflora med 119 forskellige arter. Det vurderes, at klitlavningerne er den naturtype, der har 
den markant største artspulje i nationalparken. Mange af de mosarter, der i nabolande som 
Tyskland og Holland er rødlistede, findes således i klitlavningerne i Nationalpark Thy (Danmark 
har ikke lavet en rødliste over mosser). Undersøgelsen viser også, at dræning er en af de 
faktorer, som har haft størst negativ betydning for mosfloraen og dens mangfoldighed, især 
hvor udtørringen har medført etablering af plantager eller dyrkede marker.  
 
Det konkluderes bl.a., at: ”Det vurderes at Nationalpark Thy indeholder nogle af de bedst 
bevarede og intakte klitsystemer i Europa og at nationalparken er et internationalt hotspot for 
atlantiske klitter. Mange af de mosarter som findes i klitsystemet er meget sjældne eller 
uddøde i vore nabolande mod syd. Tilbagegangen for en række sjældne pionérmosser i vores 
nabolande er en udvikling som har stået på de sidste 20-40 år. Dette har betydet at mange 
arter er gået tilbage eller er uddøde. Danmark og i særdeleshed Nationalpark Thy har altså et 
internationalt ansvar for at beskytte, forvalte og overvåge klitnaturen.” 
 
Rapportens resultater medtages i redegørelsen over udviklingen i området, der udarbejdes 
som led i revision af nationalparkplanen.  

Fugle- og natur 
Nationalpark Thy har siden 2011 abonneret på ”Fugle og Natur” (hjemmesiden 
www.fugleognatur.dk og mobilapplikationen ”Naturbasen”). Fugle og Natur giver befolkningen 
adgang til at registrere planter og dyr i Danmark og dele dem med omverdenen. Basen er 
indlejret i nationalparkens hjemmeside, således at registreringer i Nationalpark Thy (og i 
Thisted Kommune) kan ses på nationalparkens hjemmeside.  
 
Det er aftalt, at naturdata fra Nationalpark Thy, som indtastes i Fugle og Natur, sikres åben og 
fri adgang via DanBif (www.danbif.dk) og det globale datanetværk GBIF (www.gbif.net). Fugle 
og Natur ventes at være et redskab, der kan bidrage til en løbende overvågning af de mest 
værdifulde naturtyper og arter samt understøtte nationalparkbestyrelsens moniteringsstrategi.  
 
Aftalen mellem Nationalpark Thy og Fugle og Natur har medvirket til at udbrede kendskabet til 
databasen og øget inddateringen af observationsdata fra området.  

Naturens Besøgsvenner 
Naturens Besøgsvenner er et folkeligt naturovervågningsprojekt udviklet i samarbejde med 
Biologisk Forening for Nordvestjylland (BFN). Formålet er at følge udviklingen af særlige 
planteforekomster på statens arealer i nationalparkområdet og at inddrage frivillige i 
overvågningsarbejdet.  
 
I løbet af året, besøger frivillige registranter et antal særligt beskyttelseskrævende planter, for 
at vurdere omfang, tilstand, samt trusler mod dem. Derefter forestår BFN det videre arbejde 
og indberetter truede forekomster til Naturstyrelsen Thy. Hvis et afhjælpende indgreb er 
påkrævet, udføres det af professionelle eventuelt i samarbejde med de frivillige besøgsvenner. 
Data bliver derudover inddraget i udarbejdelsen og opdateringen af Naturstyrelsen Thys ”Pas-
På-kort”, som benyttes i forbindelse med arealdriften.  
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Efter et pilotprojekt i 2013, er Naturens Besøgsvenner for alvor blevet sat i gang i 2014. Der er 
blevet udarbejdet et system for løbende registrering af de 29 arter, fordelt på 227 
forekomster, på baggrund af BFN’s basisregistrering i 2013. Derudover er der blevet 
udarbejdet relevant materiale, samt kurser til uddannelse af besøgsvennerne bl.a. i brug af 
GPS. I alt har 12 grupper af frivillige med 20 personer deltaget i projektet i 2014 og årets 
registrerede arter inkluderer blandt andet Hjertebladet Fliglæbe, Guldskæl-Mangeløv og 
Strand-Snerle.  
 
Evaluering af sæson 2014 viser at projektet er udbytterigt både for de frivillige, naturen og 
arrangørerne. Der er derfor god grobund for fremtidig videreudvikling af ”Naturens 
Besøgsvenner” og på sigt forventes projektet at bidrage til at sikre, at de særlige forekomster, 
ikke forsvinder. Sygdom hos den ansvarlige hos BFN har dog medført, at programmet ikke 
umiddelbart kan videreføres uden betydeligt ressourceforbrug andetsteds.  

Klitsøer, herunder Lobeliesøer 
I redegørelsen, der er under udarbejdelse som led i revision af nationalparkplanen er en mere 
uddybende gennemgang af resultaterne af foregående års undersøgelse af tilstanden af 
klitsøerne i Nationalpark Thy. Tilstanden i en af de søer i Nationalpark Thy, som gennem 
mange år har været betragtet som en af de fineste næringsfattige søer i Danmark, den 
fredede sø Tvorup Hul, er i de senere år kraftigt forværret. Nationalpark Thy har medvirket til, 
at en PhD-studerende fra Københavns Universitet og en specialestuderende fra Syddansk 
Universitet i Odense nu arbejder på at undersøge forholdene i detaljer med henblik på at 
anvise muligheder for indsatser, der kan forbedre vandkvaliteten i den fredede sø.  
 
I samarbejde med Thisted Kommune, Naturstyrelsen Thy og Biologisk Forening for 
Nordvestjylland er desuden identificeret en klitsø i den nordlige del af Ålvand, der er fundet 
egnet til forsøg med oprensning. Fredningsnævnet har givet dispensation hertil fra fredningen. 
Projektets gennemførelse afhænger desuden af, at Thisted Kommune giver dispensation fra 
naturbeskyttelseslovens § 3. Nationalpark Thy har registreret planterne i søen således at 
effekten af en oprensning vil kunne følges over en årrække.   

Krondyr i Nationalpark Thy 
Projektet, der sker i et samarbejde med Naturstyrelsen og Aarhus Universitet har til formål at 
indsamle viden, der kan bruges til en forvaltningsplan for krondyr i Nationalpark Thy. Det har 
dog vist sig særdeles vanskeligt at indfange dyr, der kan mærkes med GPS, således at dyrenes 
døgnrytme, fødevalg, vandringer, m.m. kan følges. Indtil videre har man forsøgt sig med en 
fælde og lokkemad i form af roer, men uden held. Projektet fortsætter derfor i 2014 med nye 
metoder til indfangning og mærkning.  

Rynket Rose 
Naturstyrelsen havde foreslået et projekt under deres ledelse med inddragelse af frivillige til 
bekæmpelse af rynket rose i et område mellem Klitmøller og Hanstholm. Projektet er dog ikke 
blevet gennemført, da det ikke lykkedes at træffe en tilfredsstillende aftale mellem 
Naturstyrelsen og Asylcentret i Hanstholm.  
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Naturpleje i samarbejde med Thisted Kommune 
Der er i 2014 indgået aftale med Thisted Kommune om at samarbejde om mindre 
naturplejeprojekter på privatejede arealer, når mulighed herfor opstår. Det kan fx være 
etablering eller oprensning af vandhuller, rydning og hegning af arealer med henblik på 
afgræsning m.m. Der er dog af tidsmæssige årsager ikke iværksat nogen projekter i 2014. 
Aftalen videreføres til 2015.   

Forskningsprojekter 
En række projekter gennemført af forskere, PhD-, speciale- og bachelorstuderende ved flere 
danske universiteter er desuden med til at underbygge vidensgrundlaget om nationalparkens 
natur. Særligt har et forskningsprojekt om Ensian-Blåfugl skabt værdifuld viden, der vil kunne 
bruges i planlægning og forvaltning i de kommende år.  
 
 

2.2.2 Projekter, der øger den biologiske mangfoldighed i 
plantager og på landbrugsjord 
Formål: at bevare og forøge den biologiske mangfoldighed af naturligt hjemmehørende arter i 
plantagerne og på de dyrkede arealer 
 
Målsætninger: Der skal skabes større sammenhæng mellem nationalparkens naturområder og 
landskaber, herunder især klit- og klithedearealer. Omlægning af klitplantagerne til naturnært 
drevne skove domineret af naturligt hjemmehørende træer og buske skal ske med særlig fokus 
på styrkelse af naturværdierne. 
   

Øge indholdet af naturligt hjemmehørende arter i plantagerne 
Store dele af bevoksningerne syd, vest og nord for Lodbjerg Fyr var ved at være "udlevet", og 
det måtte forventes, at bevoksningerne i løbet af relativ kort tid ville "falde sammen", og 
komme til at virke temmelig kedelig – ikke mindst arealerne med dødt bjergfyr og contortafyr. 
Idet Lodbjerg Fyr og de omgivende arealer besøges af mange mennesker, var det oplagt at 
forsøge en konvertering af de aldrende nålebevoksninger, til en lysåben skov med et stort 
islæt af løvtræer. Nationalpark Thy og Naturstyrelsen Thy indgik derfor i 2013 et samarbejde 
om at konvertere arealerne til løvskov, og Nationalpark Thy har bidraget med en finansiering 
på ca. 330.000 kr. gennem 2013 og 2014. 
 
Arealerne er ryddet og fliset i 2013. Oprindeligt var det meningen, at der skulle efterlades en 
del af de oprindelige træer på arealet. Dette blev også gjort i første halvdel af 2013, men 
stormen ”Bodil” i efteråret 2013 ville det anderledes! De fleste af ”overstanderne” faldt for 
stormen og blev efterfølgende fjernet. 
 
Arealerne omring Lodbjerg Fyr er i foråret 2014 tilplantet med løvtræer og buske som eg, bøg, 
ær, tjørn, skovæble, gråpil, fuglekirsebær og birk. Der er også indplantet hjælpetræarter som 
rødel, skovfyr og østrigsk fyr. I alt er der plantet næsten 20.000 planter. Det sydligste areal er 
ryddet, og arealet overgår igen til klithede. Projektet har medført at området omkring Lodbjerg 
Fyr er blevet godt 6 ha løvskov samt ca. 2 ha klithede ”rigere”. Med til at plante den nye 
løvskov var lærere og elever fra Sønderhå Hørsted Friskole på en festlig forårsdag i april.  
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Det meste af den nye løvskov er indhegnet, så træerne ikke ædes af områdets bestand af rå-, 
då- og kronvildt. Fra shelterpladsen og syd for fyrmesterboligen er der etableret låger, og det 
er således ret let at komme ind i indhegningen og besigtige den nye løvskov.  
 
Projektet vil gøre områderne omkring Nationalparkens besøgscenter ved Lodbjerg fyr mere 
lysåbent og attraktivt for de mange besøgende ved fyret og ved shelterpladsen.  
Løvtræsbevoksninger med danske træ- og buskarter vil på sigt øge områdets biologiske 
mangfoldighed betydeligt. 

Øge den biologiske mangfoldighed i øvrigt 
Nationalpark Thy har bidraget til et trykt materiale om fremtidens fritidshuse, som Thisted 
Kommune har udarbejdet med anbefalinger til blandt andet energirenovering af fritidshusene 
og mere natur i haverne (http://www.e-pages.dk/nordad/2941/). Nationalparkens bidrag 
handler om at inspirere til, at man som ejer af et fritidshus i eller nær Nationalpark Thy, øger 
den biologiske mangfoldighed i området ved bl.a. at fjerne bjergfyr og rynket rose, ved at 
plante mindst muligt, samt ved at vælge træer og buske af naturligt hjemmehørende arter 
som fx havtorn og klitrose, hvor man ønsker at skabe læ. Nationalpark Thy har desuden 
bidraget med artikler om nationalparkens muligheder for oplevelser.   
 
I relation til de forslag, der i sommeren 2013 blev indsendt til Naturstyrelsen til ændringer i 
EU’s tilskudsordninger som opfølgning på Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger, 
ses der desværre ikke at være sket yderligere. 
  
 

2.2.3 Projekter, der bevarer og styrker kulturmiljøer og 
kulturhistoriske spor 
Formål: At bevare og styrke nationalparkens kulturmiljøer og kulturhistoriske spor i 
klitlandskabet og klitplantagerne og i tilknytning til havet.  
 
Målsætning: Kulturmiljøer og kulturhistoriske spor knyttet til sandflugtsbekæmpelse, fyr- og 
redningsvæsen, 2. Verdenskrig og til thyboernes skiftende brug af klitlandskabet og havet skal 
bevares, synliggøres, gøres tilgængelige og formidles, ligesom viden om de nævnte miljøer og 
spor skal udbygges.  
 

Arkæologiske udgravninger ved Lodbjerg 
Der har i 2014 for midler fra Nationalpark Thy været gennemført en udgravning af dele af 
storstensgraven ved Lodbjerg Fyr, der i 2012 blev identificeret som en jættestue fra 
bondestenalderen for ca. 5.200 år siden, nogle hundrede år før den første sandflugt satte ind i 
området.  
 
Udgravningsfeltet fra 2012, der ikke var færdigundersøgt, blev genåbnet, og et nyt felt på ca. 
9 x 7 m blev åbnet øst for det gamle med henblik på at lokalisere en eventuel gang ind til 
kammeret.  Denne kunne klart påvises ud fra spor efter fjernede sten, der dels har dannet 
selve gangen, dels har markeret gravhøjens kant.  Resultaterne har givet anledning til en 
omfortolkning af resultatet fra 2012, og anlægget må nu tolkes som en jættestue med et 
forholdsvis lille kammer med en ca. 2,5 m lang gang mod øst. Gangen fører ud til en 
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randstenskæde af store sten, der har markeret gravhøjens fod, og som kan iagttages mod øst, 
vest og nord. Den sydlige del er ikke afdækket. Analysen af udgravningsresultaterne er endnu 
ikke færdig, men randstenenes placering tyder på, at gravhøjen har haft lige sider, hvilket er 
usædvanligt. Ved en af stenene i gangen fandtes en smuk, dobbeltøkseformet ravperle, der 
bekræfter dateringen til bondestenalder. 
 

 
Sommerens arkæologiske udgravning af storstensgraven ved Lodbjerg Fyr. Foto: Andree Gothe, 
Detektorforeningen 
 
På østsiden af højen fandtes lag af flyvesand, aflejret i læ af gravhøjen. Der sås to adskilte 
flyvesandslag adskilt af et gråbrunt, humusholdigt sandlag med indhold af flintafslag, trækul 
og stumper af ildpåvirkede sten. Dette viser, at der har været mennesker på stedet i yngre 
bronzealder, antagelig omkring 800 f. Kr. På dette tidspunkt har der været et ophold i 
sandflugtsaktiviteten, som gjorde, at et plantedække kunne etableres på sandoverfladen. 
Mennesker har opholdt sig der, men der fandtes ikke spor efter huse og lignende, hvilket kan 
tyde på at opholdet har været af midlertidig karakter, måske i forbindelse med sæsonbetonede 
aktiviteter i området. Der er dog også mulighed for, at der kan findes spor efter mere 
permanent bebyggelse uden for det afdækkede område. 
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Foto, der viser et lodret snit gennem yderste kant af højen mod øst og de overliggende flyvesandslag på 
østsiden af gravhøjen. Mellem de to flyvesandslag ses det mørke, gråbrune sandede muldlag fra yngre 
bronzealder, antagelig omkring 800 f. Kr. I laget ses en senere nedgravning med flyvesand i fylden, og 
øverst en trærod fra klitplantagen - det seneste spor af menneskelig aktivitet på stedet. Profilet 
demonstrerer landskabsudviklingen og den menneskelige aktivitet ved Lodbjerg Fyr i mere end 5.000 år. 
 
I toppen af laget fandtes spor efter kreaturer, der har stået på stedet, antagelig for at søge læ 
for vestenvinden. Sporene er fyldt med flyvesand, hvilket viser, at de må være afsat 
umiddelbart før sandflugten begyndte igen efter stilstandsperioden. Det kan ikke på 
nuværende tidspunkt siges, hvor lang denne stilstandsperiode har været. For at afklare dette 
spørgsmål, er prøver af flyvesandet under og over laget afleveret på Forskningscenter Risø, 
hvor der vil blive foretaget en naturvidenskabelig datering af aflejringstidspunkterne for 
flyvesandet. Dette vil dels være med til at datere de omtalte kreaturspor, men vil også give 
værdifuld viden om landskabshistorien og sandflugtens historie på stedet og i nationalparken 
som helhed.  
 
Gravhøjen er ikke færdigundersøgt. Dette vil være meget tids- og omkostningskrævende, og 
da der ikke er en aktuel trussel mod fortidsmindet, planlægges ikke yderligere udgravninger på 
stedet. Undersøgelserne har med de to udgravninger givet ny og vigtig information om kultur- 
og naturhistorien på stedet gennem mere end 5000 år, fra stenalderen til i dag. Flere 
undersøgelser vil kunne laves i fremtiden, sikkert endda med bedre metoder, end man råder 
over i dag. 
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Undersøgelsen belyste også stedets nyere historie, fra opførelsen af fyret og gennem perioden 
hvor der boede fyrpersonale på stedet. Der blev fundet adskilligt affald fra husholdningerne i 
form af skår fra husgeråd, flasker m.v. samt et stykke af en mortergranat fra 2. verdenskrig.  
 
Et dokument fra Viborg Museum, som museet har fået kendskab til, rummer en indberetning 
fra 1892, som fortæller om baggrunden for de mange senere nedgravninger, der kunne ses i 
gravhøjen: ”Tæt øst for Lodbjerg Fyr ligger en Gravhøi ud af hvilken Fyrmester Albertsen i 
Sommer har ladet grave Ler. I denne Høi har han fundet Brandpletter og ildskjørnede Sten 
samt medfølgende Pilespids af Flint og en raa Flintkile. Agger i August 1892. H.R. Hjort 
Lorentzen”. 
 
J. J. Albrichtsen var fyrmester i Lodbjerg fra 1891 til 1902. Dengang var der endnu ikke et 
museum i Thisted, derfor gik meddelelsen til museet i Viborg. 
 
I løbet af udgravningen kom mere end 1000 besøgende forbi for at se på arbejdet og høre om 
stedets historie. Disse var for en stor del turister, herunder mange tyskere. Derudover blev der 
afholdt en ”åben udgravning” som et aftenarrangement med lokale beboere som målgruppe. 
Her deltog 35 personer.  
 
Udgravningens data er indtastet i den nationale database Museernes Udgravningsdata, og en 
sammenskrivning af resultaterne vil blive lavet i 2015.  Analyseresultaterne fra Risø af 
flyvesandet vil muligvis være færdige i 2015.  

Arkæologiske udgravninger ved Nebelgård 
Midler, der tidligere var bevilget til fortsatte arkæologiske udgravninger ved Nebelgård blev 
overført til 2014 på grund af sygdom. Tredje etape af de arkæologiske forundersøgelser på 
tomten efter Nebel I i Vilsbøl Plantage blev gennemført under ledelse af Museum Thy blev 
gennemført i sommeren 2014.  
 
Forundersøgelsen, der startede ultimo august, blev gennemført i løbet af de følgende måneder 
med deltagelse af to middelalderarkæologer og en arkæologi- og kunsthistoriestuderende 
(AU), som var i praktik på Museum Thy. Ligeledes deltog lejlighedsvis frivillige detektorfolk. 
Endelig var det muligt med assistance af Mark Hartmann Engineering at få optaget dronefotos 
af udgravningen. Af praktiske årsager foregik udgravningsarbejdet i afgrænsede perioder og 
havde en varighed af i alt ca. tre uger.  Naturstyrelsen stillede en skurvogn til rådighed og 
ryddede tomten for vegetation inden undersøgelsen. I det følgende præsenteres de foreløbige 
resultater.   
 
Formålet med forundersøgelsen var – i forlængelse af udgravningen i 2012 – at afdække lidt 
mere af de velbevarede bygningsrester på gårdtomten, der på grund af sandflugt blev forladt i 
1632. Ved de tidligere undersøgelser er flere bygninger blevet lokaliseret, men det var ønsket 
at få et nærmere kendskab til bygningernes konstruktion og indretning. Derfor blev der udlagt 
to udgravningsfelter i umiddelbar forbindelse med tidligere udgravede felter (felt K og L). 
Yderligere blev der gravet en grøft (felt J) nordligst i arealet med det formål at undersøge, om 
den forhøjning i terrænet, der kan ses på stedet, skyldtes bygningsrester. Dette syntes ikke at 
være tilfældet, men i feltet konstateredes kulturlag af samme type, som er undersøgt i de 
andre felter. 
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Oversigt over felter på Nebel, gravet i 2007 (sort streg), 2012 (brun streg) og 2014 (rød streg). De 
vigtigste bygningsspor er tegnet ind. 
 
I det sydligste felt (L) afdækkedes resterne af et stort ovnanlæg, der efter alt at dømme har 
ligget i det nordøstlige hjørne af et hus. Ovnen var bygget op på et stenfundament og med et 
tykt lag af ler i bunden. Hvordan ovnens øvre opbygning har set ud, ved vi ikke, men der har 
formentlig været en stor kuppel, beklædt med ler. En stor del af leret fra bund og kuppel var 
varmepåvirket og rødt. I feltets vestlige del afdækkedes en syldstenstrække fra en husvæg og 
en lille del af en pikstensbrolægning, som må formodes at have dækket hele gårdspladsen. 
 
Felt K blev placeret tæt syd for udgravningsfeltet fra 2007. I dette felt var det muligt at 
undersøge de forskellige kulturlags relationer til anlæggene og hhv. de naturlige kridtlag under 
bygningshorisonten og de sandflugtslag, der har forseglet tomten. På trods af, at Nebel 
formodes at have ligget her i mere end 300 år, er der i de undersøgte områder ikke tydelige 
spor efter mere end 1-2 byggefaser. Det var i dette felt tydeligt, at nedbrydningen af gården 
er sket over længere tid, idet man tydeligvis havde gravet gennem flyvesandet for at komme 
ned og hente sten op.  
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Dronefoto af felt L (nord er opad). Midt i feltet ses de udgravede rester af ovnen og den række af store 
sten, der tolkes som ydermuren i den bygning, ovnen lå i. I feltet øverst til venstre er et lille parti af den 
pikstensbelagte gårdsplads afdækket. Med røde streger er husets ydermure markeret. Resterne af ovnen 
ses i den grønne cirkel. Dronefoto v. Mark Hartmann Engineering.  
 
 

 
Dronefoto af felt K (nord er opad). Til venstre for landmålerstokken ses det bygningshjørne, der hører til 
bygningen nord for feltet; de røde streger markerer murforløb. Til venstre rester af samme brolægning 
som i felt K. Dronefoto v. Mark Hartmann Engineering. 
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Opsummering af udgravningsresultater  
De arkæologiske undersøgelser på Nebel I har givet et indblik i en af Thys hovedgårdes 
historie. Nebel i Vester Vandet sogn var i middelalderen en stor, adeligt ejet hovedgård. I de 
følgende århundreder blev gården og de dyrkbare jordarealer gradvist mindre, og sidst i 1800-
tallet solgtes hovedparten af jorden til anlæggelse af statsejet plantage. Nebel blev et 
husmandssted.  
 
Denne dramatiske historie skyldtes en katastrofe – sandflugten – der i høj grad prægede 
området i perioden ca. 1500-1850. Sandflugten betød, at arealerne ud mod vestkysten gradvis 
blev dækket med sand. Marker, enge og vandløb sandede til, og gårde måtte flytte. Nebel 
flyttede to gange – i 1632 og igen i 1892, hvoraf de sidste bygninger blev revet ned i 2012.  
 
Nebel nævnes første gang i de skriftlige kilder i 1365, hvor godset blev overdraget fra ridder 
Ebbe Strangesen Bild til Valdemar Atterdag. Flere jyske adelsmænd havde gjort oprør mod 
kongen midt i 1300-tallet, og som konsekvens af dette inddrog Valdemar Atterdag en del 
adeligt gods. Formålet var igen at samle riget og stabilisere kongemagten.   
 
Næste kilde er fra 1376, hvor Ebbe Strangesens enke, fru Elne af Jølby, atter fik tilkendt 
Nebel. På det tidspunkt var Valdemar Atterdag død, og datteren Margrete I var i gang med at 
rydde op i nogle af de uretmæssige godsinddragelser, der var foretaget. Nebel kom således 
tilbage på adelige hænder, og i løbet af 1400-tallet blev det Krabbe-slægten, der overtog 
gården. I de følgende århundreder kender vi også navnene på Nebels ejere, der omfattede 
præster, skudehandlere og bønder. Det ældste Nebel, hvor udgravningerne er gennemført, lå 
på et ca. 100x100 meter stort næs ud mod de lave arealer, som tidligere var den vestlige del 
af Nors Sø (og kan anes på nedenstående dronefoto).  

 
Nebel I set fotograferet med drone. Dronefoto v. Mark Hartmann Engineering 
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Næsset har givet gården en markant placering. De naturlige, våde omgivelser har ydet 
befæstning af gården, der mod syd har været forbundet med det faste land. Det ældste Nebel 
skal således formentlig betragtes som en befæstet gård eller borg på linje med de samtidige, 
lokale borge som fx Hillerslevhus, Ørum og Torp. 
 
Nebel blev placeret her i 1200- eller 1300-tallet, og bygningerne blev flyttet herfra i 1632.   
Ved udgravninger har Museum Thy undersøgt resterne af en større gård med tre eller fire 
længer, ca 30 x 30 meter i grundplan. Bygningerne var opført af bindingsværk på en stensyld, 
der var tegltag og blyindfattede glasruder. Den østlige fløj har muligvis haft to etager. Inde i 
bygningen er fundet kridtgulve, som muligvis dannede underlag for trægulv, og resterne af en 
stor bageovn i den ene ende af huset. Mellem længerne var en brolagt gårdsplads. Mod 
nordvest og nordøst faldt terrænet forholdsvis stejlt ned mod søen, og man havde brugt det 
område til deponering af affald og aske fra ovne og ildsteder. Helt efter tidens skik har man 
sandsynligvis haft stalde og udhuse placeret et andet sted i nærheden.  
 
Fundmaterialet bestod hovedsagelig af keramik og dyreknogler, bl.a. også en lille terning i 
ben, men også søgning med metaldetektor har givet spændende resultater. Der er således 
fundet mønter, en guldring og en taphane af bronze, der kan knyttes til Nebels middelalderlige 
historie – og den ejerkreds, vi kender fra de skriftlige kilder. 
 
Resultat af pollenanalyse  
Ved udgravningen i 2012 blev udtaget prøver til pollenanalyse ved Afdeling for Konservering 
og Naturvidenskab på Moesgaard Museum. Resultaterne af denne analyse blev sendt til 
museet i april 2014. Koblet sammen med Nebels historie viser de undersøgte prøver, at der før 
Nebels brugstid (jenalder/vikingetid) var afgræsset kratskov og græs i området. Der var ikke 
spor efter korndyrkning, men husdyrhold.   
 
I lagene fra Nebels brugstid er der spor efter korndyrkning – såvel byg som rug og havre. I 
tiden omkring og efter gårdens flytning forandredes vegetationen i området. Jorden blev mere 
tør og næringsfattig, og der blev hede. Dette må ubetinget kunne knyttes sammen med 
sandflugten.  
 
Den endelige tolkning af pollenanalyserne i en arkæologisk kontekst afventer færdiggørelse af 
rapporten over udgravningen. 
 
Undersøgelsens perspektiver  
De arkæologiske undersøgelser på Nebel har afdækket fysiske spor af den middelalderlige 
hovedgård, vi kendte gennem spredte skriftlige kilder. Lokaliseringen af det ældste Nebel er et 
vigtigt resultat, ligesom kendskabet til bygningernes omfang og konstruktion har stor 
betydning for opfattelsen af gårdens historie. Eftersom der blot er gravet forholdsvis små 
søgegrøfter i arealet, er gården langt fra totalundersøgt.  Forhold som gårdens totale 
udstrækning og bygningernes interne kronologiske relationer er ikke afklaret fuldt ud.  
 
Spørgsmålet om Nebel I’s tolkning som et befæstet anlæg på linje med samtidens borge 
(f.eks. Torp, Ørum og Hillerslevhus) er stadig delvis åbent. Terrænmæssigt har gården være 
placeret, så man kunne udnytte skrænterne ud mod søen som naturlig ”befæstning”, men den 
halsgrav, der skulle gøre det muligt at afskære arealet mod syd, er ikke lokaliseret. Ligeledes 
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er der ikke skabt fuldt overblik over, om der kan udskilles flere byggefaser, der dækker 
perioden ca. 1250-1632.   
 
De hidtidige undersøgelser har påvist, at man brugte de nære omgivelser til deponering af 
affald. Her er der fugtige og gode bevaringsforhold for organisk materiale, og derfor er der 
potentielt bevaret spændende brugsgenstande af træ, tekstil og læder i jordlagene ved Nebel. 
Mulighederne for at finde materiale til flere vegetationsundersøgelser vurderes også at være 
gode, og koblingen til forholdsvis veldaterede arkæologiske kontekster kvalificerer 
resultaterne. De artefakter, der er indsamlet ved udgravningerne, giver et godt billede af 
forskellige aktiviteter på stedet, og er både medvirkende til at datere anlægget og placere det 
socialt.  
 
Nebels historie afspejler sandflugten fra ca. 1500 og frem – og også århundrederne før Den 
Lille Istid. Undersøgelsen af en gårds historie gennem flere kilder gør det muligt at gøre 
sandflugtshistorien og konsekvenserne af den økologiske katastrofe mere konkret. Gennem 
den arkæologiske metode – kombineret med andre fagligheder – kan man forfine dateringen af 
faser i sandflugten og belyse leveforholdene i et område i sandflugtens vold. Ved inddragelse 
af Nebel II og III kan man dække et meget langt kronologisk tidsrum. Forundersøgelserne har 
gjort det tydeligt, at der er yderst interessante forskningsmæssige muligheder forbundet med 
at foretage nye udgravninger ved Nebel I. Også set i et perspektiv, der rækker ud over det 
lokale. Det optimale ville være et tværfagligt projekt i samarbejde med historikere og 
naturvidenskab. Dertil kommer de formidlingsmæssige perspektiver, idet det for de fleste er 
lettere at forholde sig til et håndgribeligt materiale og at sætte sig ind i konkrete personers 
kår.  
 

 
Allerede i den første uge var der besøg i udgravningen. Et hold gymnasieelever havde valgt at 
prøve arkæologi på Thisted Gymnasium og HF’s årlige nationalparkdag den 29/8. På billedet til 
venstre ses gymnasielærer Rune Therkildsen i færd med at grave en brolægning frem. Billedet 
til højre er fra åben udgravning den 2. september, hvor gæsterne kigger på den brolægning, 
der for 4-500 år siden udgjorde gårdspladsen på Nebel.  
 
Formidling af Nebel  
Gennem hele projektet har det været prioriteret højt at formidle lokaliteten Nebel og de 
aktuelle arkæologiske undersøgelser. Fredag den 29. august deltog et hold gymnasieelever i 
udgravningsarbejdet. Her var det såvel stedets historie og de fysiske levn som den 
arkæologiske metode, de blev præsenteret for. Sædvanen tro var der også et åbent hus 
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arrangement en aften først i september. De fremmødte hørte om Nebels historie og om 
sandflugten, og de udgravede bygningsrester blev vist frem.  
 
Fra februar til september 2015 er et udvalg af de arkæologiske fund fra Nebel udstillet på 
Thisted Museum som en del af særudstillingen Metaldetektiverne. Nebel omtales også i den 
bog, museet i 2015 har udgivet med samme titel. Nationalpark Thy har i 2015 afsat midler til 
nye formidlingstavler til Nebel. 
 

Flade Sø 
En kulturhistorisk analyse af Flade Sø, udarbejdet for Nationalpark Thy af Museum Thy har 
vist, at landskabet ved de nu to 
store søer Flade og Ørum Sø i 
Sydthy har forandret sig meget – 
dels gennem 
menneskeskabt aktivitet og dels 
gennem en stadig påvirkning af 
naturens kræfter. 
 
I 1600-tallet hærgede 
sandflugten området og 
tilstoppede udløbet fra Flade Sø, 
så vandet i søen steg og 
oversvømmede bøndernes jorder. 
Kong Christian den Fjerde 
imødekom bøndernes klage og 
gav tilladelse til en regulering af 
vandstanden, hvorpå der blev 
gravet en kanal, som stadig 
afvander såvel Flade som Ørum 
Sø. Sidst i 1800-tallet blev 
søerne forsøgt udtørret for at 
skabe græsning og hø til datidens 
økonomisk vigtige produktion af 
stude. Dette blev dog hurtigt 
opgivet igen, sandsynligvis fordi 
udbyttet ikke stod mål med 
investeringerne.  
 
I 1950’erne blev der på grund af de tilbagevendende oversvømmelser af områderne nord for 
Agger anlagt et sikringsdige øst og syd for Flade Sø, og vandet fra Hvidbjerg Å blev ledt 
udenom Flade Sø gennem Kastet Å, der blev gravet ud til formålet i den gamle 
afvandingskanal. I dag er der atter planer om at forandre løbet i Kastet Å og bringe Flade Sø 
tilbage til den tilstand, som bestod før sidste indgreb i 1950’erne. 
 
Rapporten kan læses på http://nationalparkthy.dk/media/134629/fladesoe-rapport.pdf  
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Lodbjerg Fyr 
En gruppe på otte personer arbejder som frivillige nationalparkværter med indsamling og 
formidling af viden om fyret og naturen omkring. Sommeren igennem har de holdt åbent i 
fyrmesterboligen, informeret om livet på fyret og naturen omkring – og tilbudt gamle lege i 
gården. Aktiviteterne er midlertidige, da fyret står for en renovering inden der udvikles et 
egentligt formidlingskoncept.  
 

 
 
Museum Thy har i 2014 interviewet yderligere 5 personer, som har en særlig tilknytning til 
Lodbjerg Fyr, heriblandt en, der har tilbragt sin barndom i 1950’erne på fyret, en hvis far har 
været murer med en række opgaver på fyret i perioden fra 1945 til engang i 1970’erne. 
Endelig er der gennemført interviews med nogle, hvis slægtninge, har været ansat på Lodbjerg 
Fyr. Fotoet herover fra 1892 er således kommet os i hænde gennem et oldebarn af 2. assistent 
Peder Christensen, der arbejdede på det dengang nybyggede Lodbjerg Fyr i perioden 1884-
1902.   
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DanBIF på Statens Naturhistoriske Museum i København har i et samarbejde med Nationalpark 
Thy indscannet bogværket ”Fuglene ved de danske fyr”, der i årlige udgivelser fra 1883 til 
1939 fortæller om fugle, der er faldet (dvs. omkommet) ved de danske fyr. Specifikt er data 
fra fyrene i Lodbjerg og Hanstholm på nationalparkens foranledning digitaliseret og stillet til 
rådighed via den globale biodiversitetsportal www.gbif.org. Datasættet består i alt af 1212 
poster fra de to fyr (http://danbif.dk/links/litteratur/fyrfaldne-fugle/). Mange eksemplarer i 
fuglesamlingen på Statens Naturhistoriske Museum består desuden af fugle, der er indsendt af 
ansatte på de danske fyr igennem disse godt 50 år. Nationalpark Thy har videredistribueret 
data til lokale ildsjæle med interesse for fugle og lokalhistorie.     
 
Materialet fra interviews og digitalisering af de fyrfaldne fugle tænkes at skulle indgå i den 
fremtidige formidling på Lodbjerg Fyr. 
 
Nationalpark Thy har efter aftale med styregruppen i 2014 sendt en ansøgning til 
Augustinusfonden vedr. projektet om nænsom renovering og formidling af den særlige 
kulturhistorie på Lodbjerg Fyr samt naturen omkring. Ansøgningen resulterede i et afslag fra 
fonden. Siden da har der ikke været foretaget yderligere fondshenvendelser.  
  
 

2.2.4 Projekter, der styrker mulighederne for friluftsliv og 
særlige naturoplevelser 
Formål: At styrke mulighederne for friluftsliv og særlige naturoplevelser i det store 
uforstyrrede landskab. 
 
Målsætninger: Mulighederne for friluftsliv og naturoplevelser skal styrkes. Udviklingen af 
friluftsliv og turisme skal ske på et bæredygtigt grundlag. Sårbare områder skal beskyttes mod 
slitage og forstyrrende færdsel og ophold.  
 

Cykelstier 
Som led i projektet ”Adgang til Nationalpark Thy”, som Arbejdsmarkedets Feriefond har støttet 
med 30 mio. kr ud af et samlet budget på 45 mio. kr, har bestyrelsen for Nationalpark Thy 
bevilget midler til medfinansiering af projektet – samlet set over årene ca. 5 mio. kr.  
Cykelstiprojektet ledes af Naturstyrelsen Thy (bevillingshaver) og udføres i samarbejde med 
Thisted Kommune. I 2014 er der etableret cykelsti fra Agger vest om Flade Sø til Lodbjerg Fyr 
og videre gennem plantagen, således at der nu er skabt et sammenhængende forløb hele 
vejen fra færgehavnen på Agger Tanges sydspids og til Hanstholm.  
 
Naturstyrelsen Thy har som led i projektet i 2014 desuden etableret cykelsti i forbindelse med 
at skabe bedre adgang til nationalparken fra nordøst, nemlig fra Hjardemål til Hanstholm.  
 
Projektet er afsluttet i 2014 og medfører således ikke yderligere udgifter for Nationalparkfond 
Thy. Indvielse af de sidste dele er planlagt i 2015. Vedligeholdelse af stierne varetages af 
Thisted Kommune og Naturstyrelsen Thy.  
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Cykelturisme i Nordjylland og i Nationalpark Thy  
Nationalpark Thy har deltaget som partner i det nationale, 
EU-støttede projekt: ”Powered by Cycling – Panorama” i et 
samarbejde med Østdansk Turisme (lead partner), Region 
Midtjylland, Sydvestjysk Udviklingsforum, Visit Denmark og 
Campingrådet med midler fra bl.a. EU’s regionalfond og 
Erhvervs- og Vækstministeriet, Arbejdsmarkedets Feriefond 
og Friluftsrådet.  
 
Projektet blev forlænget med tre måneder ind i 2015, men 
blev i det store og hele afsluttet i 2014. Hovedformålet med 
projektet har været at skabe større fokus på to cykelruter 
med et særligt internationalt potentiale, samt skabe bedre 
samspil mellem infrastruktur, oplevelser, service og salg i forhold til cykelturisme.  
 
Især den nordjyske del af strækningen har været populær, således vil 95 % af de adspurgte 
anbefale andre at cykle her, mens kun 2 % ikke vil anbefale det.  
 
Gennem to år har vi i projektet – i samarbejde med turisterhverv, turistorganisationer, 
kommuner, Naturstyrelsen og private lodsejere gennemført en meget målrettet indsats for at 
forbedre infrastrukturen og oplevelserne for cyklende gæster på Vestkystruten og København-
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Berlin. Den store fælles indsats har skabt betydelige resultater, der styrker cykeloplevelserne 
og indtjeningen i turisterhvervet. Blandt resultaterne i Nordjylland skal særligt fremhæves:  
 
 Kvalitetsudvikling og certificering af den nationale cykelrute 1 (Vestkystruten), så den i dag 

hører til i den europæiske topklasse. Ruten har nu sin egen hjemmeside 
www.vestkystruten.dk og er skiltet som en del af EuroVelo netværket med 12 ruter i 
Europa. Vestkystruten er i begyndelsen af projektet certificeret med 3 stjerner i et tysk 
certificeringssystem. Med en række forbedringer gennemført i 2013-14 ventes ruten at 
kunne få 4 stjerner (af 5 mulige).  

 Syv nye, skiltede Panorama-ruter med udgangspunkt i Vestkystruten, i alt 279 km, med 
forslag til oplevelser undervejs. 794 skilte viser vej på ruterne i Nordjylland. To af 
Panoramaruterne kører igennem Nationalpark Thy med udgangspunkt i Agger og Nr. 
Vorupør.  

 To pausesteder for cyklister (i Nr. Vorupør og Blokhus), hvor cykelgæsterne kan få 
information, vedligeholde cyklerne, slappe af i gode møbler og møde andre cyklister.  

 En lang række kurser for det nordjyske turisterhverv i at sælge cykelpakker og guide 
cykelturister. Endvidere et kursus målrettet kommuner og Naturstyrelsen i at certificere, 
udvikle og vedligeholde cykelruter.  

 200 nye fotos med cyklende turister til fri afbenyttelse for turisterhvervet (findes med 
søgeordet Panorama på www.visitdenmark.digizuite.dk). 

 International kampagne (Life seems bigger on a bike) for at få gæster fra Tyskland, 
Holland, Sverige og Norge på cykeloplevelser i Jylland.  

 Samarbejde om cykelvenlig overnatning (Bed+Bike) og med kirker om cykelvenlige 
vejkirker.  

 Udvikling af app’en ”Bike & camp Denmark” til smart phones med offline kortadgang.  
 Interviews med cykelturister, der har givet ny viden om cykelturisme og hvordan man kan 

tiltrække flere gæster på cykeloplevelser. Den typiske cykelturist i Nordjylland er en mand 
på ca. 50 år. Halvdelen er danskere, mens nordmænd udgør den næststørste andel. De 
fleste cykler under 20 km om dagen. Den typiske overnatningsform for cykelturister er på 
campingpladser. Cykling er desuden en væsentlig del af ferieoplevelsen og rammer en 
meget bred målgruppe. Projektet har desuden undersøgt dem, der ikke cykler som en del 
af ferieoplevelsen.     

 
I projektet har der været et tæt samarbejde med lodsejere, myndigheder m.m. De 4 nordjyske 
kommuner langs strækningen fra Agger Tange til Grenen samt Naturstyrelsen overtager 
ansvaret for skiltning og cykelrutekort, som er etableret på deres arealer. Rutebeskrivelser er 
tilgængelige på www.vestkystruten.dk samt bl.a. www.visitthy.dk. En del af arbejdet 
videreføres endvidere i en nyoprettet forening: Dansk Cykelturisme.   

Gennemgående ridesti i Nationalpark Thy 
Den gennemgående ridesti, der med bidrag fra Nationalpark Thy blev etableret og afmærket i 
2013 fra Lodbjerg til Sårup, er i 2014 blevet færdiggjort, således at der nu er forbindelse hele 
vejen til/fra Bulbjerg. Arbejdet er gennemført i et samarbejde mellem Naturstyrelsen Thy, Thy 
Turistforening og en gruppe frivillige.  
 
Forløbet fra syd til nord forbinder de eksisterende sløjfer af ridestier og faste pausefolde, som 
Naturstyrelsen Thy har anlagt i klitplantagerne Hvidbjerg, Tvorup, Vilsbøl og Tved. Rytterne 
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har med stien fået adgang til unikke natur- og sanseoplevelser i et særpræget område, der 
skifter fra klitplantage til strand, gennem klitplantager og langs søer og over små 
klithedestrækninger til åbent land. Størsteparten af den sammenhængende riderute følger 
eksisterende skovveje og skovstier.  
 
Rideruten er markeret med piktogrammer med en hest og rytter. Hestens hoved angiver 
retningen. Der er kun sat markering i vejkryds og hvor stien slår et skarpt sving. Der er lavet 
en samarbejdsaftale mellem parterne i projektet, hvor stivogtere fører tilsyn med ruten, 
indsamler affald, jævner mindre huller og fjerner nedfaldne grene.   

Shelter til større grupper 
Nationalpark Thy har medvirket til at skabe finansiering til en plads med shelters og et 
skovlokum til større grupper på et statsejet areal i Vilsbøl Plantage. Hermed skabes mulighed 
for, at en hel spejdergruppe (ca. 50) – eller andre større grupper, kan overnatte i det fri. Det 
er en betingelse, at brugen ikke er eksklusiv, men at alle har fri adgang til at benytte den fx 
via en central booking. Projektet gennemføres af spejderne med DDS Klitdivision som bygherre 
efter aftale med Naturstyrelsen Thy og Nationalpark Thy. Projektet har opnået støtte også fra 
Friluftsrådet, Folkeoplysningsudvalget i Thisted Kommune, Lokalsikringsprisen og Dansk Tennis 
Fond.  
 
Der er indgået aftale om og givet de fornødne tilladelser til projektet. Selve etableringen af 
shelterpladsen ventes gennemført i 2015.  

Gå i Gang 
Støtteforeningen for Nationalpark Thy har igen i 2014 afholdt en række ”gå i gang ture” i 
Nationalpark Thy for modne motionister (60+). Fokus for turene er en fortælling ved en af de 
frivillige nationalparkværter om det område, gåturen går i, motion og hyggeligt samvær.  
 

 
2.2.5 Projekter, der styrker forskning, undervisning, 
naturvejledning og formidling 
Formål: At styrke forskning, undervisning, naturvejledning og formidling af de natur- og 
kulturhistoriske og friluftsmæssige værdier.  
 
Målsætninger: Forskning skal understøttes og undervisning styrkes gennem etablering af 
faciliteter og undervisningstilbud. Formidling og naturvejledning skal styrkes og koordineres i 
forhold til lokale aktører gennem udbygning og etablering af aktiviteter, servicefunktioner og 
faciliteter.  

Forskning  
Nationalpark Thy samarbejder med en række forsknings- og uddannelsesinstitutioner med 
henblik på at styrke forskning og undervisning. Blandt andet støtter nationalparken 
forskningsprojekter ved at give mulighed for refusion af rejseudgifter m.m. for forskere og 
studerende, for ophold i en møbleret lejlighed på Lodbjerg Fyr, eller ved at skrive 
støtteerklæringer til ansøgning om midler til større projekter. 
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Der har i 2014 været studerende fra universiteterne i Aarhus, København, Aalborg og Odense, 
som har undersøgt forskellige elementer af nationalparkens natur, bl.a. tinksmed og vandmiljø 
og vegetationsanalyser i den fredede, Tvorup Hul, der tidligere har været en af Danmarks 
fineste næringsfattige søer, men hvis tilstand de senere år er blevet kraftigt forværret.  
 
Projektrapporterne ventes offentliggjort via den nye litteraturdatabase, som Thisted Bibliotek 
er i gang med at udarbejde for Nationalpark Thy. Mange af undersøgelsen ventes at kunne 
bidrage med værdifuld viden om nationalparkens natur, som kan bruges i indsatsen for at 
forbedre naturen i de kommende år.  
 
Litteraturbase for Nationalpark Thy  
Fra arbejdsgruppen om forskning er der udsprunget et projekt om etablering af en litteratur-
database omfattende titler med litteratur om kultur, natur og oplevelser inden for 
nationalparkens geografiske område, samt om Nationalpark Thys oprettelse og virke. Frivillige 
fra forskningsgruppen samt en frivillig geograf har bidraget til arbejdet. Der er i 2014 arbejdet 
med at lægge materiale i en søgbar litteraturbase, der skal gøres tilgængelig via bl.a. 
nationalparkens hjemmeside. Basen ventes at blive offentliggjort i løbet af 2015. 
 
Tænketanken Mobilitetsudfordring Nordjylland 
Nationalpark Thy medvirker i en tværfaglig Tænketank under Aalborg Universitet om 
mobilitetsudfordringer i Nordjylland.  

Undervisning 
Aftagerpaneler 
Nationalparkens leder medvirker i et aftagerpanel på Aarhus Universitet i forbindelse med 
kandidatuddannelsen i biologi. 
 
Feltkurser og ekskursioner 
Aarhus Universitet har hvert år igennem en lang årrække afholdt en vegetationsøkologisk 
ekskursion i området ved Lodbjerg Fyr som led i et botanisk feltkursus i det vestlige Jylland. I 
samarbejde med Aarhus Universitet blev der i 2014 opsat permanente plots med henblik på, at 
de studerende kan indsamle data, der over tid vil give Nationalpark Thy mulighed for at følge 
udviklingen i området. I sommerens feltkursus deltog 180 førsteårsstuderende i biologi og 
agrobiologi. 
 
Det første års anvendelse af de udarbejdede analyseskemaer viser dog behov for justering, 
således at undersøgelsen måske snarere har karakter af en frekvensanalyse (til stede / ikke til 
stede) snarere end en dækningsgradsanalyse.   
 
Sommerlejr for studerende 
Camp’en for studerende afholdtes i 2014 for anden gang, denne gang med fokus på både 
naturpleje og frivilligt arbejde i naturen, som andre frivillige i Thy udfører. Målet var ud over 
det konkrete arbejde at præsentere frivilligt arbejde i naturen til inspiration i deres fremtidige 
arbejde. Camp’en udbydes i et samarbejde mellem Naturstyrelsen Thy og Nationalpark Thy. 
Flere medarrangører bidrog med aktiviteter i naturen: Biologisk Forening og Danmarks 
Naturfredningsforening, Naturplejenetværket for Nordvestjylland sammen med et hold 
asylansøgere, Støtteforeningen Nationalpark Thy, Thisted Gymnasium med et årsprøvehold, 
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Thisted Kommunes naturvejleder samt Frivillige Nationalparkværter. I 2014 var der 24 
deltagere (mod 15 i 2013). 
 
Nationalpark Thy Klasseværelset 
Projektet, der er støttet med en treårig bevilling fra Friluftsrådet, startede 1. januar 2014. Der 
er etableret en projektejergruppe bestående af:  
 Thisted kommunes undervisningschef Hanne Toft Andersen 
 Thisted kommunes Kultur- og fritidschef Karen Louise Erichsen 
 Skovrider i Naturstyrelsen Thy Ditte Svendsen 
 Leder af Museum Thy, Jytte Nielsen 
 Leder af NTS Centret i Nordjylland, Marianne Hald 
 
Projektgruppen der har en udførende rolle består af: 
 Naturvejleder ved Thisted Kommune Søren Kragh 
 Koordinerende naturvejleder ved Naturstyrelsen Thy Anne-Sophie Freltoft Knudsen 
 Lærer fra Nors Skole Mette Pedersen 
 Lærer fra Østre Skole Gitte Femhøj 
 Projektleder og naturvejleder i Nationalpark Thy Bo Immersen 
 
Fem undervisningsforløb med tilhørende arbejdsark er udarbejdet og gjort tilgængelige for 
lærerne via http://nationalparkthy.dk/undervisning/med-skolen-i-nationalpark-thy/. Et 
pilotprojekt med Nors Skole er gennemført om udvikling af undervisningsforløb, der tager 
udgangspunkt i en mistbænk som en model for vækstbetingelserne i Nationalpark Thy. 
 

 

3. klasse på Nors Skole på ekskursion i Nationalpark Thy i forbindelse med afprøvning af 
undervisningsforløb. Foto: Bo Immersen 
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Der er desuden gennemført et kick-off arrangement med de øvrige nationalparker med 
overskriften ”Workshop om undervisning i de danske nationalparker”, samt en ”Fælles mål 
workshop” målrettet formidlere og lærere (http://nationalparkthy.dk/undervisning/).  
 
Et motivationskoncept er udviklet som led i projektet, der skal motivere til at flytte 
undervisningen ud i nationalparken. Der er indkøbt og distribueret ”Spring ud i naturen” 
aktivitetskort og lærebog til alle Thisted Kommunes SFO’er og børneinstitutioner. Der er 
etableret en webside til synliggørelse af aktiviteter og undervisningstilbud (se 
www.nationalparkthy.dk/klassevaerelset) og lavet en facebookside til at kommunikere med 
lærere og interessenter. 
 
Aftenskolekurser 
Som optakt til en moslejr, blev der i efteråret 2014 i samarbejde med BFN’s naturkurser og 
HabitatVision arrangeret et aftenskolekursus om mosser.  
 
Kurset samt den efterfølgende moslejr havde til hensigt at øge viden om mosser og gøre 
deltagerne i stand til at artsbestemme mosser og dermed bidrage til at afdække 
artsudbredelse i nationalparken. Der var 19 deltagere fra såvel lokalområdet som 
mosinteresserede fra hele landet. 
 
Derudover er der afviklet en række nationalparkkurser i aftenskoleregi hen over året i 
samarbejde med Biologisk Forening for Nordvestjylland målrettet kursister i lokalområdet, som 
ønsker at vide mere om naturen m.m. i Nationalpark Thy.  

Naturvejledning og formidling 
Nationalpark Thy har gennem sine første år gjort en markant indsats for at synliggøre 
nationalparken og formidle den særlige natur og kulturhistorie, som findes i Nationalpark Thy. 
Det gælder fx informations- og arrangementsfoldere, besøgsfaciliteter, Nationalpark TV, 
koordineret formidling 
 
Stenbjerg Landingsplads 
Det lille hus på Stenbjerg Landingsplads, som indtil videre huser nationalparkens eneste 
bemandede besøgscenter, har i alle fem sæsoner haft åbent hver dag fra 13-17 i perioden 1. 
april til 31. oktober.  
 
Besøgscentret er et lille hus (37 m2), og det sætter snævre rammer for, hvilke varer, der kan 
være på hylderne. Der bliver prioriteret kraftigt og kun bøger, kort og foldere med direkte 
relation til nationalparken sælges. Derudover sælges kaffe, the, varm kakao og is.  
 
Nationalparkværterne er en mangfoldig 
gruppe af mennesker med forskellig 
viden. Mangfoldigheden er 
medvirkende til, at nogle gæster 
kommer igen for at møde en ny vært, 
men også for at hilse på en, man 
kender fra sit seneste besøg.  
 
Nationalparkværterne laver statistik 
over gæsterne: Hvor mange der 
kommer, og hvor de kommer fra (om 
muligt). De danske gæster i huset ved 
Stenbjerg Landingsplads udgør langt 
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de fleste (86 %), som det ses af figuren herover.  
 
Værtsrollen i besøgshuset på Stenbjerg Landingsplads er stadig det mest omfattende projekt i 
Nationalpark Thy, der gennemføres med frivillige kræfter. I 2014 lykkedes det for en stor del 
af højsæsonen at bemande huset med to vagter ad gangen og over sæsonen var der 100 % 
dækning af vagterne af frivillige nationalparkværter. Figuren herunder viser udviklingen fra 
husets åbning i 2010 til og med 2014. 
 

 
 
Besøgstallet i huset på Stenbjerg Landingsplads tælles af de frivillige nationalparkværter. Det 
har været stigende de senere år, således var der i 2014 13.346 besøgende (det højeste antal 
indtil nu). Den første sæson, besøgte godt 11.000 huset (det laveste antal indtil nu).   
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Fordelingen af besøgende pr. uge over året i de enkelte år kan ses af ovenstående figur. 
Således er der flest besøgende i skolernes sommerferie, men også ganske pænt med 
besøgende i sensommeren samt i det sene forår.   
 
Svaneholmhus  
Svaneholmhus er en kombineret service- og informationsbygning, som især er beregnet på at 
give ly og læ for besøgende – fx hvis man venter på næste færge, holder en pause på en 
cykeltur, fugletur, vandretur el. lign. Samtidig kan man lære mere om nationalparken, se på 
fugle og sæler fra en platform ovenpå, tanke vandflasken op, komme på toilettet, downloade 
nationalparkens mobil-applikation via et frit tilgængeligt trådløst netværk, få en folder om 
nationalparken, spise sin madpakke, tage et hvil på en bænk, m.m.  
 
Svaneholmhus er åbent hver dag året rundt – primært i døgnets lyse timer. Åbningstiden er 
tilpasset færgens sejlplan og muligheden for at bruge stedet i forbindelse med en fugletur en 
tidlig morgen. Svaneholmhus er ubemandet, men opvarmet til 10 grader. Strømmen hertil 
leveres delvist af solceller på taget. 
 
Der har i 2014 været en del problemer med såvel teknikken i formidlingen (iPad-løsningen) og 
med at holde dørene lukket under de særlige vindforhold, der er på stedet. En løsning med en 
anden type tablets, der giver mulighed for fjernstyring af de 4 små skærme i huset, ser ud til 
at virke bedre end den oprindelige. En vandskade i teknikrummet er desuden under udbedring.   
 
Nationalparkcenter Thy 
Der er i 2014 lavet en klar vision for Nationalparkcenter Thy og fundet en endelig placering af 
nationalparkcentret indenfor det lokalplanlagte område i Vorupør nær landingspladsen på 
kanten af Nationalpark Thy. Den endelige placering kommer til at ligge ved det nedre fyr på en 
grund, som Thisted Kommune har valgt at stille vederlagsfrit til rådighed for 
nationalparkcentret.  
 
En gruppe samarbejdspartnere er involveret i en nærmere drøftelse af indholdet og graden af 
involvering i nationalparkcentret og der er indledt de første kontakter til fonde, der kan have 
interesse i at medvirke til at etablere Nationalparkcenter Thy. Der er desuden tæt samarbejde 
med Thisted Kommune om at få tilvejebragt plangrundlaget for nationalparkcentret.  
 
Støtteforeningen for Nationalpark Thy har indvilget i at stå for en indsamling af midler fra 
lokale foreninger, virksomheder og borgere til Nationalparkcenter Thy.  
 
Nationalpark TV 
En ny ordning for lokal TV i MUX1 trådte i kraft i begyndelsen af 2014 med færre 
sendetilladelser og alene mulighed for at sende i en enkelt region. Nationalpark Thy indgik 
derfor i et samarbejde med Folkekirkeligt TV og dannede foreningen Nordvestjysk Lokal TV. 
Foreningen søgte og fik tilskud fra Radio- og TV-nævnet med virkning fra 1. marts 2014.  
 
Det lykkedes bestyrelsen for det gamle sendesamvirke at undgå, at kanalen ikke gik i sort ved 
årsskiftet 2013/14. Nationalpark TV fortsatte derfor sine ugentlige udsendelser i januar og 
februar – for at fastholde trofaste seere og fortsat benytte et stærkt medie.  
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Nationalpark TV er fortsat et stort satsningsområde i formidlingen af Nationalpark Thys natur, 
kulturhistorie, erhvervsliv og muligheder for oplevelser i det fri med nye udsendelser hver uge.  
 
Hele 2014 har TV Midt-Vest Mokka købt og sendt to ugentlige udsendelser fra Nationalpark TV 
i Midt-og Vestjylland. TV2 Nord Salto har købt og sendt en ugentlig udsendelse fra 
Nationalpark TV i Nordjylland. På baggrund af mange positive tilkendegivelser ses det, at 
Nationalpark TV har en stor og trofast seerskare i lokalområdet og det halve Jylland.   
 
Udtalelse fra direktør Ivar Brændgaard, TV Midt-Vest:  
 
”TV MIDTVEST er meget glad for at kunne sende ”Nationalpark Thy”-programmer hver onsdag 
og søndag aften sammen med en del ekstraudsendelser af begge programmer.  
  
Udsendelserne bliver i deres førstegangsvisninger set af mellem 1.000 og 10.000 seere, 
hvortil der kommer en række genudsendelser, hvor endnu flere tusinder kommer til. Det er 
helt sikkert, at det ikke er de samme seere, som følger udsendelserne. Derfor må det 
forsigtigvis anslås, at TV MIDTVEST giver mindst 25.000 midt- og vestjyder regelmæssig 
kendskab til Nationalpark Thy. 
  
Jeg taler med mange seere. Alene i år har jeg personligt været vært for mere end 5.000 
aftengæster. Rigtigt mange af dem ser TV MIDTVEST MOKKA, og de nævner jævnligt 
”Nationalpark Thy”-programmerne med stor glæde og sender beskeder til tilrettelæggeren. En 
kvinde fra Hobro-egnen fortalte, at hun så programmerne i hver eneste uge, og at det var de 
bedste naturprogrammer, som hun kunne se. Den intense dækning gør, at de flittigste seere 
får et meget tæt forhold til Nationalpark Thy. 
  
Selv er jeg overrasket over, at det kan lade sig gøre at blive ved med at variere 
programmerne, så der fortsat er nyt at fortælle. Det lykkes i meget fin stil. Derfor vil TV 
MIDTVEST meget gerne fortsætte samarbejdet med Nationalpark Thy i de kommende år.” 
 
 
Udsendelserne fra Nationalpark TV kan desuden ses på internettet via Vimeo 
(www.vimeo.com). Ændringer i nationalparkens hjemmeside i forbindelse med Naturstyrelsens 
redesign af siden samt ændringerne i Sendesamvirket Kanal Midt-Vest har desværre medvirket 
til, at der er oplevet et alarmerende fald i visningen på 75 % i TV-udsendelserne på vimeo. 
Statistikken fra vimeo fremgår af bilag 2. Der arbejdes på at få Nationalpark TV tilbage på 
www.nationalparkthy.dk på en fremtrædende plads.  
 
FormidlingsNetværk Nationalpark Thy 
FormidlingsNetværket er et åbent netværk for alle, der arbejder med formidling i relation til 
nationalparkens område og formål, og som for anden gang er blevet støttet af Friluftsrådet 
med en treårig bevilling (2014-16). Formidlingsnetværket har til formål at koordinere og 
synliggøre eksisterende initiativer samt etablere delprojekter om formidling af temaer inden for 
natur, kulturhistorie og friluftsliv. I projektperioden er der et særligt fokus på skolerne i 
lokalområdet (se omtale af ”Nationalpark Thy klasseværelset”).  
 
Der er i formidlingsnetværket i 2014 gennemført en række kurser for lokale formidlere: 
 Førstehjælp i vildmarken den 5. april. 
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 Introduktion til Nationalpark Thy den 28. april. 
 Færdsel i Nationalpark Thy den 5. maj. 
 Værtskabskursus den 12. maj. 
 Busguide kursus den 3. maj, og busrute 88 workshop/prøvetur den 3. juni. 
 Tematur om grøn energi i Thisted Kommune den 25. sept.  
 Studietur på Mols den 22.-24. oktober sammen med formidlere fra de andre 

nationalparker. 
 
I forlængelse af kurserne er der kommet seks nye formidlingspartnere. 
 
Arrangementskalender 
I forbindelse med koordineringen af arrangementer, er der udgivet to arrangementskalendere, 
målrettet lokale og turister, der dækker perioden fra april til og med november. 
Data til arrangementskalender trækkes ud af websiden Thy360.dk, et samarbejde ledet af 
Thisted Kommune, som Nationalpark Thy medvirker i. Thy360.dk søger at samle alle 
arrangementer i Thy i en portal. Nationalpark Thy har fået tilbagemelding om, at der i 2014 
har været 4.757 deltagere på 198 ture (i gennemsnit 24 personer pr. tur).  
 
High5 – nyt formidlingskoncept 
I efteråret har FormidlingsNetværket Nationalpark Thy arbejdet på de overordnede rammer for 
det nye formidlingskoncept, som skal hjælpe gæster til gode nationalparkoplevelser, ved at 
besvare spørgsmål som: Hvad skal vi se? Hvor skal vi starte? Hvad er særligt ved Nationalpark 
Thy?  
 
High5 konceptet filtrerer mange muligheder fra og anviser nogle få arter og udvalgte 
lokaliteter, som gæsten kan bruge som udgangspunkt i udforskningen af nationalparken. Hver 
enkelt art og fænomen er karakteristisk for Nationalpark Thy, og kan derfor være en indgang 
til ”den store fortælling” om nationalparken. Der er lavet et formidlingskoncept, som ligger til 
grund for udvælgelsen af 25 arter og fænomener fordelt på fem kategorier: 

 Flying5 – 5 flyvende 
 Flowering5 – 5 blomstrende 
 Geo5 – 5 geologiske 
 Big5 – 5 store 
 Small5 – 5 små 

 
Storspove Klokkelyng Parabelklit Krondyr Herkulesmyre 

Natravn Hjælme 
Kystklinter med lagdeling,  
som ved Lodbjerg 

Odder Sandrandøje 

Havørn Bjergfyr Sande/sandmile Trane Spidssnudet frø 
Grågås Soldug Litorinahavskrænt Spættet sæl Markfirben 

Sangsvane Revling Karst sø Hugorm 
Galmyg - 
Rabdophaga rosaria 

 
Formidlingen målrettes i første omgang til børnefamilier med børn på 8-11 år på dansk (og 
derefter på tysk og engelsk) samt til skoleelever på dansk. 
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Styrkelse af formidlingen gennem øget fokus på eksisterende app, bøger og guides. 
Nationalpark Thy har lavet en kampagne ”En dag i Nationalpark Thy” for at synliggøre app, 
bøger og guides overfor vores brugere. Der er lavet en facebookkampagne, en flyer samt 
annonceringer. Der ud over produceres der i 2015 en række brochureholdere af træ fra 
Nationalpark Thy til at præsentere formidlingsprodukter hos samarbejdspartnere.  
 
Nationalpark Thy app’en er ifølge leverandøren den klart mest brugte blandt de 12 natur apps 
de har lavet de seneste år. Det første år har der været 26.671 sessions (antal åbninger af 
app’en) på iPhones. På android telefoner har der i perioden 1. januar - 18. juni 2014 været 
9.648 sessions. Hent app’en ved at søge på ”Nationalpark Thy” i App store eller på Google 
Play. 
 
Nationalparkdag og nationalparkernes fotokonkurrence 
I anledningen af Nationalparkdagen den 24. maj gik de tre danske nationalparker sammen om 
at afvikle en landsdækkende fotokonkurrence fra 25. marts til 25. maj. Ca. 150 personer var 
med på to fotoworkshops i Thy, og der blev indsendt næsten 2000 fotos, hvorfra der er fundet 
21 vindere i syv kategorier. 
 
Nationalparkerne har fået rettighed til at bruge vinderbillederne, og der holdes i løbet af 
sommeren fernisering på en fotoudstilling med alle vinderbillederne, på Limfjordscentret i 
Doverodde. Se og hør nogle af vinderne fortælle om deres fotos i Nationalpark TV på 
http://vimeo.com/98026491, og se vinderbillederne på www.nationalparkfoto.dk/vinderne-af-
konkurrencen.  

 
Isbjerg ved Nors Sø. Foto er en af vinderne i 
Nationalparkernes fotokonkurrence. Fotograf: 
Kristian Amby 
 
 
 
 
 
 
 
 

Busrute 88 Nationalpark Thy 
Successen fra 2013 blev gentaget i 2014, hvor busrute 88 tre gange ugentligt i seks uger i 
sommerferien kørte på to forskellige ruter med guide på bussen, mens frivillige værter stod 
klar til at byde velkommen på udvalgte lokaliteter undervejs. Der var i gennemsnit 47 
personer med på hver afgang, hvilket er meget tæt på udsolgt. Projektet er et forsøgsprojekt 
over to år i et samarbejde med Thisted Kommune, Nordjyllands Trafikselskab og Thy 
Turistforening med tilskud fra Trafikstyrelsen.  
 
For at støtte guidernes og de frivilliges formidling, blev der afholdt et kursus i busguidning i 
teori og praksis, og der er desuden udarbejdet et kompendium, som indeholder information 
om lokaliteter og begivenheder i tilknytning til busrute 88’s fysiske forløb. Kompendiet er 
målrettet Nationalpark Thys formidlingspartnere og frivillige værter. 
 



36 
 

Nationalparkens hjemmeside www.nationalparkthy.dk 
Naturstyrelsen har jf. samarbejdsaftalen med Nationalpark Thy og de andre danske 
nationalparker ansvaret for nationalparkernes hjemmesider. De blev i 2014 – ligesom en 
række andre hjemmesider under staten overført til et nyt cms-system. Nationalpark Thy 
benyttede anledningen til at ansætte en medarbejder i en midlertidig stilling til at gennemgå 
siderne og bearbejde teksterne til hjemmesiden.  
 
Grundet forsinkelser i statens og Miljøministeriets udrulning, blev hjemmesiden reelt først klar 
i det nye design med udgangen af juni måned. Desværre var der ikke mulighed for inden for 
denne tidsramme at få sider oversat til engelsk og tysk. Udenlandske besøgende har derfor 
været henvist til maskinoversættelser eller til at finde information andre steder.  
 
Hjemmesiden har desuden lidt under en række tekniske problemer og den kom ikke i løbet af 
2014 til at fungere hensigtsmæssigt i alle henseender. En medvirkende faktor har også været 
for få mandskabsressourcer i forhold til opgaven i andet halvår af 2014. 
 
En særligt uheldig effekt af omlægningen af hjemmesiden har været, at der har været en 
markant nedgang i seertallet på Nationalpark TV via vimeo.com på ca. 75 %.  
 
Nationalpark Thy på Facebook 
Nationalpark Thy har en virksomhedsprofil: http://www.facebook.com/NationalparkThy, som 
opdateres med info om arrangementer og naturens spidsfindigheder. 3.093 personer har 
tilkendegivet, at de synes godt om siden (1. april 2015). 
 
På Facebook er desuden en gruppe kaldet Nationalpark Thy, som er oprettet af en af 
nationalparkens frivillige støtter (https://www.facebook.com/#!/groups/58253818134/). 
Gruppen er for elskere af vores storladne, uspolerede, barske, skræmmende, milde og 
vidunderlige natur i Thy. Mange deler her deres oplevelser med andre bl.a. med fotos fra alle 
hjørner af nationalparken. Facebook-gruppen har 3.851 medlemmer (1. april 2015).  
 
En særlig facebook-gruppe af frivillige ”fotoreportere” er oprettet i 2014, som giver mulighed 
for altid at følge med i, hvad der sker helt aktuelt og danner basis for fotos til brug i mange 
forskellige sammenhænge.  
 
Informationsvirksomhed i øvrigt  
Informationsvirksomhed og markedsføring i øvrigt af Nationalpark Thy kan i 
2014 opgøres til følgende: 
 Samarbejde med Thy Turistbureau om udgivelse af den årlige Thyguide og 

deltagelse i feriemesse  
 Redigering og genoptryk af folderen ”Nationalpark Thy” på 3 sprog: dansk, 

engelsk og tysk.  
 Distribution af folderen ”Nationalpark Thy” til turistbureauer, 

motorvejsholdepladser og overnatningssteder i det nordlige Jylland, samt 
ved hjælp af Naturstyrelsen Thy i folderkasser rundt omkring i 
nationalparkens område 

 Artikler og annoncer i den lokale turistavis ”Turist i Thy” 
 Medvirken til omtale i Land og Fritids medlemsblad. 
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Overordnet er strategien således, at Nationalpark Thy er den attraktion, som turisterhvervet 
kan markedsføre egne tilbud på. Nationalparkens forpligtelse i den sammenhæng er dermed 
primært at informere om natur- og kulturindhold, samt give information om og synliggøre 
oplevelsesmuligheder for nationalparkens gæster. 

 

2.2.6 Projekter, der støtter en udvikling til gavn for 
lokalsamfundet 
Formål: at støtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt 
for beskyttelsesinteresserne.  
 
Målsætninger: Udviklingen af friluftsliv og turisme skal ske på et bæredygtigt grundlag. 
Udviklingen af nationalparken skal ske i samspil med omgivelserne.  
 

Involvering af frivillige 
En fuldstændig opgørelse af de mange frivillige timer, der lægges i at udvikle og drive 
Nationalpark Thy, lader sig ikke gøre. Alene de mange mennesker, der deltager i 
arbejdsgrupper, styregrupper, råd og bestyrelse har et omfang, så det vanskeligt kan gøres 
op. Både dette organisatoriske arbejde og arbejdet i udviklingsprojekter gennemført af frivillige 
har en uvurderlig værdi for udviklingen af ”vores” nationalpark i Thy i et tæt samspil med 
omgivelserne. Og vi tror desuden på, det har en stor værdi for de mange, der engagerer sig i 
arbejdet.  
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Figuren herover viser udviklingsprojekter, der er gennemført i samarbejde med frivillige 
borgere. Oversigten viser, at der er projekter, der lever over flere år, og at nye projekter er 
kommet til i 2014. Tre nye projekter er således sat i gang i 2014 – et om frivillige busguider, 
et om engagering af frivillige i en særlig videnslejr (mos camp). Det seneste initiativ, der er 
engageret frivillige til, er til bemanding af fem arbejdsgrupper som led i revision af 
nationalparkplanen.  
 
De nye projekter betyder dog ikke, at fokus fjernes fra de, der er startet tidligere. Således er 
alle de frivilligprojekter, der er sat i gang fortsat kørende. Projekterne udvikles i tæt 
samarbejde med de implicerede frivillige inden for nationalparkplanens rammer. 
 
Gruppen af frivillige er øget markant, ved at folk selv har henvendt sig til nationalparkens 
frivilligkoordinator eller ved at sekretariatet har opfordret til at deltage i nye projekter. Som 
det ses af figuren herunder, var der i 2014 godt 200 frivillige involveret i arbejdet. 
  

 

Certificering af fødevarer og non food produkter 
Nationalparkens bestyrelse udvidede i 2014 certificeringsprogrammet til også at omfatte non 
food produkter baseret på fx træ, skind, uld, ben m.v. med en klar oprindelse i Nationalpark 
Thy.  
 
Certificeringsudvalget vedrørende fødevarer behandlede i 2014 syv ansøgninger om brug af 
nationalparkens logo. Tilladelse blev således givet til at bruge logoet i forbindelse med uld, 
skind og ben fra lam og får, drejede emner i træ, samt en ny serie af øl med urter fra 
nationalparken, honning og en ”ulvesnaps”.  
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Nationalpark møbler 
Afledt af et forprojekt gennemført i 2013 med midler fra Region Nordjylland, har der i 2014 
været arbejdet videre med idéerne om, at noget af det træ, der skal fjernes som led i at 
genskabe en sammenhængende klitnatur, kan bruges til noget mere markant og indbringende 
end flis til fjernvarme. I samarbejde med Thy Erhvervsforum og Thisted Kommune blev der 
skaffet yderligere medfinansiering fra Region Nordjylland til et forprojekt om ”Nationalpark Thy 
møbler”, som har skabt kontakt mellem designstuderende på Aalborg Universitet, den 
socialøkonomiske virksomhed Thy Skovservice/Elmelund samt møbel- og snedkerfirmaer i Thy 
og på Mors.  
 
Direkte afledt af projektet, har et snedkerfirma i Vilsund lavet prototyper på folderholdere, 
som efterfølgende er certificeret som nationalparkprodukter med ret til at bære Nationalpark 
Thys logo. En række frø er således sået, som kan indgå i virksomheders overvejelser omkring 
brug af træ fra nationalparken og den ”fortælleværdi”, der også kan opnås igennem træet.  

Mørhed og studeproduktion 
Inspireret af forprojektet omkring bæredygtig erhvervsudvikling i tilknytning til Nationalpark 
Thy, søgte LandboThy i 2014 og fik midler fra Bevaringsudvalget for Danske Husdyrgenetiske 
Ressourcer hos oprindelige danske husdyrracer til et projekt om vurdering af mørhed i oksekød 
som et parameter i vurderingen af kød fra kvæg, der udfører naturpleje. Projektet er en 
udløber af nationalparkens forprojekt i 2013 og kan medvirke til at bane vejen for en bedre 
økonomi for landbrug, der har bl.a. stude til at pleje af naturen ved afgræsning.  
 
Fonden for økologisk jordbrugsproduktion har støttet Landbo Thys projekt: Økologisk studekød 
direkte fra Thy Nationalpark – Udvikling af et afsætningskoncept. Projektet havde til formål at 
sikre, at den ekstensive studeproduktion bliver en attraktiv økologisk produktion, inkl. 
afprøvning af metoder til håndtering og forarbejdning af kødet, afdækning af muligheder for 
distribution, opskæringssamarbejde og afsætningsfremme. Projektet har godtgjort, at det er 
muligt at modne og tilberede studekød fra økologiske stude fra naturarealer til spiseværdige 
produkter. Kødet er mere magert og mørkt (og vildtagtigt) end kød fra konventionelle dyr og 
kræver en ekstra vejledning til både slagtere og forbrugere. Dyrene kan med fordel blive et år 
ældre end normalt inden de slagtes. Det har desuden vist sig vanskeligt at imødekomme 
kødbranchens krav om et bestemt antal dyr til levering hver uge. Det har ikke vist sig muligt 
at afsætte studekødet lokalt i COOP’s butikker og det har pt vist sig vanskeligt, at få 
rentabilitet i studeproduktionen.  
 
NaturErhvervsstyrelsen bevilgede i 2014 midler til et projekt i regi af LandboThy om 
”Vurdering af mørhed i oksekød” som led i at gennemføre aktiviteter anbefalet af 
Bevaringsudvalget for Danske Husdyrgenetiske Ressourcer. Projektet havde til formål at 
undersøge, om mørhed som parameter kan benyttes i vurderingen af kød fra kvæg, der 
udfører naturpleje i Nationalpark Thy. Problemstillingen er, at kød fra dyr, der plejer naturen, 
er mørkere og ikke vurderes ud fra, hvor mørt det er. Resultatet er, at der ikke opnås en 
tilstrækkelig afregningspris, hvorved produktionen bliver urentabel – og det dermed bliver 
svært at få plejet naturarealer med afgræsning i Nationalpark Thy. Projektet skulle desuden 
undersøge muligheden af at få etableret en besætning af Jysk Kvæg i tilknytning til 
Nationalpark Thy. Projektet har fået lagt kimen til en besætning af Jysk Kvæg i tilknytning til 
nationalparken, som vil bidrage til afgræsning af arealer i 2015 med bl.a. et par drægtige kvier 
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indkøbt i 2014 af en medvirkende landmand. Projektet har desuden vurderet en svensk 
metode til klassificering af kød, som pt. ikke vurderes at kunne anvendes for kvæg, der 
afgræsser naturarealer i Danmark. Mørhed som parameter i vurderingen af kødkvaliteten hos 
dyr, der er produceret på naturarealer vil næppe indgå fremadrettet, med mindre der sker 
ændringer både i avlsstrategi og produktion samt i ønsker til græsningstryk og 
afgræsningsstrategi hos myndigheder m.m.      

Analyse af Nationalpark Thys medieeksponering 
En gentagelse af en analyse udarbejdet af Infomedia, som første gang blev udført i 2013, 
viste, at medieeksponeringen i 2014 omfattede 918 omtaler med et samlet læsertal på 60,2 
mio. og en estimeret annonceværdi på 11,6 mio. kr. Det er et fald i forhold til 2013 (hvor der 
var særlig meget fokus på den første ulv i Danmark), der var det første år, hvor denne analyse 
blev lavet af Infomedia for Nationalpark Thy. Ligesom i 2013 var det i 2014 især i de lokale og 
regionale medier, der var omtale af Nationalpark Thy.  
 
I 2014 ønskede Nationalpark Thy desuden, at ”Nationalpark TV” blev medtaget i en særskilt 
vurdering af Infomedia, da hverken lokale TV-stationer eller de regionale TV2-stationers egne 
kanaler medvirker i presseklippene fra Infomedia. Infomedia har opgjort den estimerede 
annonceværdi af ”Nationalpark TV” i 2014 til 27,0 mio. kr på Kanal Midt-Vest, TV Midt-Vest 
Mokka, TV2 Nord Salto samt på vimeo.com. 
 
Samlet set estimeres annonceværdien for Nationalpark Thy altså at være 38,6 mio. kr, hvilket 
især kan ses som et særdeles vigtigt aktiv i lokalområdet.   

Cykelturisme 
Se afsnittet under friluftsliv omkring indsatsen for at få flere cykelturister til Nationalpark Thy – 
og flere turister på cyklerne i området.  

Vandreferier i Nationalpark Thy 
Igen i 2014 har Thy Turistforening i samarbejde med Naturstyrelsen Thy arrangeret 
vandreferier i Nationalpark Thy som en pakke der inkluderer overnatning, måltider og 
bagagetransport. Også i 2014 har vandreferierne været et populært tilbud, og turistchef Ole 
Riis oplyser, at det er muligheden for at få guider med, der sætter begrænsningerne for, hvor 
mange ture, der kan gennemføres. 

Den Kongelig Ballet i Nationalpark Thy 
Nationalpark Thy gav i 2013 tilsagn om at støtte en forestilling med ”Verdensballetten” i det fri 
i Nationalpark Thy. Det lykkedes dog ikke for arrangørerne at skaffe de fornødne midler. I 
stedet blev der arbejdet videre med at få Den Kongelige Ballet til Nationalpark Thy i 
forbindelse med deres sommerturné rundt i Danmark. Midlerne blev overført til at synliggøre 
dette initiativ i stedet. Balletten blev en stor succes med mere end 2.000 tilskuere en flot 
sommeraften ved badepladsen ved Nors Sø.   
 
2.2.7 Projektansøgninger 
Nationalpark Thy har i 2014 søgt midler m.m. fra:  
 Augustinusfonden om 8.120.000 til renovering og formidling på Lodbjerg Fyr. Ansøgningen 

blev ikke imødekommet.  
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 Vækstfonden, Region Nordjylland om 155.000 til et forprojekt om ”Nationalpark Thy 
møbler”. Ansøgningen blev imødekommet.  

 Ansøgning til Grethe og Jørgen Bornerups Fond om 83.200 kr til et projekt om etablering af 
mistbænke i tilknytning til Nationalpark Thy Klasseværelset. Ansøgningen blev ikke 
imødekommet.  

 Ansøgning til Friluftsrådet om 44.200 kr til et projekt om etablering af mistbænke i 
tilknytning til Nationalpark Thy Klasseværelset. Ansøgningen blev imødekommet med op til 
29.200 kr.  

 Ansøgning til Thisted Kommune om at stille en grund vederlagsfrit til rådighed til 
Nationalparkcenter Thy. Ansøgningen blev imødekommet. Værdien heraf anslås at være ca. 
1.000.000 kr.  

 
 

2.2.8 Netværk og samarbejde 
Nationalparkens sekretariat har i 2014 vedligeholdt og udbygget et rigt netværk af 
samarbejdsparter. Grundtanken bag meget af arbejdet i nationalparkens sekretariat er, at det 
er af største vigtighed at aktivere de mange kræfter, der findes i samfundet omkring os – 
lokalt, regionalt, nationalt og internationalt – som arbejder med emner af relevans for 
Nationalpark Thy. Det handler i høj grad om, gennem samarbejde at få et resultat, der bliver 
større end summen af de enkelte dele. De forskellige netværk kan dels bruges til at give 
inspiration til Nationalpark Thys drift, udvikling og informationsvirksomhed, dels skabe direkte 
samarbejdsprojekter, dels tiltrække opmærksomheden om Nationalpark Thy som fx feriemål 
og forskningsobjekt.  
 
Når det er muligt og relevant, deltager en af Nationalpark Thy’s medarbejdere derfor fx i 
møder, konferencer og workshops arrangeret af EUROPARC Federation (dette har dog ikke 
været prioriteret i 2014). Dertil kommer medvirken ved møder, konferencer og workshops i en 
række relevante fora og netværk i Danmark. 
 
Nationalpark Thy har i 2014 været besøgsmål for en gruppe fra det sydlige Norge, der arbejder 
med etablering af nye nationalparker i Sørlandet, inspireret af den danske model for 
nationalparker. Nationalpark Thy har desuden været besøgsmål for en gruppe af hollandske 
planlæggere med fokus på udvikling af landdistrikter. Endelig har Nationalpark Thy i 2014 
været besøgsmål for bl.a. masterstuderende i Landdistriktsudvikling fra Københavns 
Universitet i tilknytning til konferencen: ”Når lokalsamfund vil skabe mere udvikling”, der blev 
holdt i regi af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i Vestervig i november 2014.    
 
Nationalpark Thy har bl.a. i 2014 været inviteret til at holde oplæg om Nationalpark Thy i et 
seminar arrangeret af Vildmoseforeningen i Lille Vildmose, samt et seminar i tilknytning til 
Roskilde Universitetscenters Center for Natur- og Nationalparkforskning i samarbejde med 
Dansk Landskabsøkologisk Forening. 
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2.3 Redegørelse for reservation 
Bestyrelsen for Nationalparkfond Thy har reserveret 1,62 mio. kr fra 2014 som det fremgår af 
nedenstående tabel til videreførsel af aktiviteter i 2015 (tallene er i mio. kr). 
 
Opgave  
(beløb i mio. kr) 

Reserveret år Reserveret ultimo Forventet 
afslutning 

Lobeliesøer 2013 0,07 2015 
Naturovervågning 2014 0,36 2015 
Naturforbedringer i 
samarbejde med Thisted 
Kommune 

2014 0,25 2016 

Krondyr 2013 0,07 2015 
Litteraturbase 2013 0,15 2015 
Reviderede kort til På sporet 
af Nationalpark Thy  

2014 0,10 2015 

Udrulning af High5 koncept 2014 0,10 2015 
Synliggørelse af produkter 2014 0,02 2015 
Lodbjerg Fyr – reservation til 
renovering og formidling 

2014 0,50 2017 

I alt  1,62  
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Bilag 1: Regnskab og bevilling  
  
Nationalparkfond Thy 
 
Fakta om Nationalparkfond Thy 

Nationalpark Thy er 244 km2 og rummer storslået natur skabt af havet, vinden, sandet og saltet. Det er 
desuden et område med en særlig historie, der vidner om menneskets kamp mod sandet gennem 
århundreder. Visionen er, at den internationalt værdifulde natur skal styrkes og beskyttes, og samtidig være 
til gavn for lokalsamfundet. Nationalparkfonden beskæftigede i 2014 i gennemsnit 8,2 medarbejdere. Hertil 
kommer en stor indsats fra de medvirkende organisationer og mere end 150 aktive frivillige.  

 
Uddrag af årsberetning 2014 for Nationalparkfond Thy 

I 2014 indledtes arbejdet med at revidere den første nationalparkplan, der skal foreligge vedtaget primo 
2016. Et nyt treårigt samarbejdsprojekt om at få egnens skoler til at bruge nationalparkens natur som 
”klasseværelse” er startet med et tilskud fra Friluftsrådet. Der er arbejdet videre med et nationalparkcenter, 
herunder identifikation af samarbejdspartnere, samt en byggegrund, som Thisted Kommune har besluttet at 
stille vederlagsfrit til rådighed. Et stort EU-støttet cykelturismeprojekt er i 2014 kørt næsten i mål i tæt 
samarbejde med Østdansk Turisme, Region Midtjylland og Sydvestjysk Udviklingsforum. Der er gennemført 
arkæologiske udgravninger ved en storstensgrav fra stenalderen ved Lodbjerg samt middelalderborgen 
Nebel. Fonden har fortsat haft et højt fokus på formidling – gennem TV og andre medier, samt på 
besøgssteder i Stenbjerg og Agger Tange. Endelig er der et fortsat fokus på at skabe mere sammenhængende 
natur og naturforbedringer, om end det ikke er lykkedes at få alle projekter gennemført.  
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Resultatopgørelse 2014 

 
 

Indtægter 

   Indtægtsført finanslovsbevilling: 

   Bev illing     7 .500.000,00 

   Indtægtsført finanslovbevilling i alt:     7.500.000,00 

Øvrige indtægter:

Administration, budget og bev illing            29.7 7 9,00 

Forprojekt Erhv erv  RN           -21 .046,00 

Formidlingssteder         200.061 ,00 

Nationalpark TV          61 1 .385,00 

Informationsv irksomhed               1 .850,00 

Formidlingsnetv ærk Thy          335.635,00 

Powered by  cy cling          -38.062,00 

Øvrige indtægter i alt:      1.119.602,00 

Bogført tilgodehavende for aktiviteter i 2014 (eksternt finansierede partnerskabsprojekter):

   Powered by  cy cling      1 .582.225,00 

Bogført tilgodehavende i alt:     1.582.225,00 

Bogført skyldig aktivitet i 2014 (eksternt finansierede partnerskabsprojekter):

   Formidlingsnetv ærk              -3 .61 5,00 

Bogført skyldig aktivitet i alt:             -3.615,00 

Indtægter i alt    10.198.212,00 

Udgifter 

   Udviklings- og driftsopgaver i alt:

Nationalparkplan & beretning               390.097,19 

Bestyrelse, råd og udvalg               378.703,00 

Administration, budget og bevilling            1.326.541,05 

Forprojekt Erhverv RN               331.763,55 

Naturprojekter               441.702,24 

Naturovervågning               155.730,24 

Formidlingssteder               436.494,38 

Nationalparkcenter               581.558,22 

Nationalpark TV            1.373.195,58 

Støtte til forskning                 85.539,63 

Friluftsfaciliteter               453.240,49 

Frivilligsatsning               340.140,79 

Kulturhistoriske projekter               371.800,27 

Hjemmeside               186.368,01 

Informationsvirksomhed               229.637,02 

Formidlingsnetværk Thy               890.875,03 

Powered by cycling            1.628.834,79 

Årets resultat        595.991,00 

(kr.)

 Udviklings- og driftsopgaver i alt:        9.602.221,48 

Udgifter i alt         9.602.221,48 
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Bilag 2. Statistik over Nationalpark TV på nettet 
 
Besøgstal for Nationalpark TV udsendelser på vimeo.com i 2014 
 

 
Geografisk visning af Nationalpark TV i 2014 på www.vimeo.com, herunder de 10 ud af 141 
lande, hvorfra udsendelser er loadet flest gange. 
 

 


