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Årsberetning 2015 
 
 

1 Præsentation af virksomheden: 
Nærværende beretning er udarbejdet samlet for Nationalpark Thys femte hele år i fuld drift, 
hvor nationalparken fremstår selvstændigt på Finansloven med en bevilling 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 indgik i 2010 en 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.  
 
1.1 Ministerium 
Nationalparkfond Thy har siden indvielsen i 2008 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. Miljøministeriet blev 
efter folketingsvalget i 2015 fusioneret med Fødevareministeriet under navnet Miljø- og 
Fødevareministeriet.  
  

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. den første nationalparkplan, at der ”i Thy vil blive skabt en 
helt særlig model for nationalparker, som kombinerer naturbeskyttelse og artsrigdom med 
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 nationalparkplan for etablering og udvikling af nationalparken og virke for, at 
planen gennemføres. Den første nationalparkplan dækker perioden 1. april 2010 til 31. marts 
2016. Den første revision af nationalparkplanen blev påbegyndt i 2014 med henblik på 
offentliggørelse inden 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 (2008 
niveau). Bevillingen blev i efteråret 2015 justeret til 7,6 mio. kr, men er i øvrigt 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 i alt ca. 19,6 mio. kr til at 
gennemføre konkrete elementer i nationalparkplanen (se bilag 2). Dertil kommer, at også en 
række andre organisationer tiltrækker midler til projekter med udgangspunkt i Nationalpark 
Thy. Nationalparkfonden har bidraget til projekter med en samlet sum på yderligere 38,1 mio. 
kr. Samlet set er der således tilført værdier til området på 57,8 mio. kr udover bevillingen på 
Finansloven. 
 

2 Periodens faglige resultater 
 
2015 har som nævnt været et år præget af den første revision af en nationalparkplan, 
herunder udarbejdelse af en redegørelse for udviklingen i området siden 2005. Planen er 
blevet til gennem en bredt involverende proces i 2014 og 2015 og revideres hvert 6. år. 
Planrevisionen er et ganske omfattende stykke arbejde, som har haft indflydelse på, hvor 
mange projekter, der har kunnet gennemføres i 2015.  
 
Der er desuden påbegyndt naturforbedrende tiltag i tilknytning til Vangså og Ålvand Klitheder 
(rydning, hegning og lukning af grøfter). Et program for naturovervågning er udarbejdet af 
Københavns Universitet. En undersøgelse af nationalparkens mosser, af Ensian-Blåfugl i 
Danmark og tilblivelsen af Hanstholm Vildtreservat har skabt værdifuld viden for Nationalpark 
Thy. Formidlingsnetværket, der støttes af midler fra Friluftsrådet, har bl.a. arbejdet med et nyt 
formidlingskoncept: HighFive og udgivet en bog for 10-12 årige. Nationalpark TV har hver uge 
sendt udsendelser fra Nationalpark Thy bl.a. med midler fra Kulturstyrelsen. Formidlingen i 
Nationalpark Thy har i 2015 desuden omfattet besøgssteder på Stenbjerg Landingsplads, 
Svaneholmhus, arrangementsfoldere, videreudvikling af app’en til smart phones, m.m. Der er 
desuden fortsat arbejdet på fundraising til Nationalparkcenter Thy og Lodbjerg Fyr, de første 
tilsagn er på plads, og der spares op til en vis egenfinansiering.  Mange opgaver i Nationalpark 
Thy løses fortsat i tæt samarbejde med frivillige, mange har også leveret et stort bidrag til 
nationalparkplanen. Et stort EU-projekt om cykelturisme med partnere langs Vestkysten og på 
Sjælland er afsluttet i 2015.   
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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 blev nedsat fem ad hoc 
arbejdsgrupper som led i revision af nationalparkplanen, der har virket også i 2015.  
 
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:  

 
Figur 1. Netværksorganisationen Nationalparkfond Thy 
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2.1.1 Nationalparkbestyrelsen 
Nationalparkfondens bestyrelse er udpeget af ministeren og består af en formand, to 
rådsrepræsentanter samt 12 medlemmer efter indstilling fra myndigheder og 
interesseorganisationer. Bestyrelsen har valgt en næstformand. Nationalparkbestyrelsen har i 
2015 holdt seks ordinære møder og et ekstraordinært møde. 
  

2.1.2 Nationalparkrådet 
Nationalparkrådet er udpeget af bestyrelsen og består af repræsentanter for 19 forskellige 
interesseorganisationer. Rådet har valgt en formand og en næstformand. Rådet har i 2015 
afholdt fem møder. 
  

2.1.3 Dialogforum 
Dialogforum er et uformelt forum bestående af formænd og næstformænd fra bestyrelse og 
råd samt nationalparkens leder. Der har været fem møder i dialogforum i 2015. 
  

2.1.4 Eksternt nedsatte styregrupper 
Nationalpark Thy har i 2015 indgået i tre 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. Nationalparken har en ekstra repræsentant i 
styregruppen, bestyrelsesmedlem Jytte Nielsen. Sekretærfunktion og projektledelse varetages 
af Nationalpark Thy.  
 
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, blev startet i 
november 2012 og løb til og med marts 2015. Projektet 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. Østdansk Turisme overtog herefter 
lead partner rollen. Formand for Styregruppen har herefter været Peter Sørensen, Østdansk 
Turisme. 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.  
 
Yderområder på forkant 
Nationalpark Thy deltager i Thisted Kommunes projekt Yderområder på forkant 
(www.paaforkant.dk), der er støttet af Realdania, KL og Erhvervs- og Vækstministeriet. 
Yderligere 25 kommuner i yderområder medvirker i kampagnen. Den overordnede målsætning 
for projektet er at udvikle en strategiplan, der sætter fokus på de stedbundne potentialer og 
gør Thy til laboratorium ved at skabe rammer for erhvervslivet, bosætning og turisme og for 
befolkningen gennem områdets enestående natur og landskab. Styregruppen ledes af 
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borgmester Lene Kjelgaard Jensen. Øvrige medlemmer er Ejner Frøkjær (for Nationalpark Thy) 
samt Henning Holm, Kaj Kirk, Niels Jørgen Pedersen og Ulla Vestergaard (alle for Thisted 
Kommune), samt Sandra Scheller og Annette Klysner (begge for Yderområder på forkant 
sekretariatet). Styregruppen er suppleret af en administrativ styregruppe bestående af Mogens 
Kruse Andersen, Marianne Davidsen Galsgaard, Gerd Dam, Camilla Holm Broe (alle Thisted 
Kommune) samt Else Østergaard Andersen, Nationalpark Thy. Projektledere er Camilla Holm 
Broe og Gerd Dam, Thisted Kommune.    
 

2.1.5 Styregrupper nedsat af 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 basisregistrering og naturovervågning (ledet af Jens Brolev) 

  
2.1.6 Arbejdsgrupper i forbindelse med Nationalparkplan 2016-22 
I 2015 har fem arbejdsgrupper (nedsat i 2014 af nationalparkens bestyrelse) bidraget til at 
bearbejde forslag m.m. i relation til revision af nationalparkplanen: 
 Arbejdsgruppe vedr. natur og biologisk mangfoldighed (ledet af Mads Kjærgaard, 

nationalparkrådet) 
 Arbejdsgruppe vedr. kulturhistorie (ledet af Jytte Nielsen, nationalparkbestyrelsen) 
 Arbejdsgruppe vedr. friluftsliv (ledet af Ingrid Agerholm, nationalparkbestyrelsen) 
 Arbejdsgruppe vedr. formidling, undervisning og forskning (ledet af Ditte Svendsen, 

nationalparkbestyrelsen) 
 Arbejdsgruppe vedr. lokal udvikling (ledet af Esben Oddershede, nationalparkbestyrelsen) 
 

2.1.7 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 lokalt, 
regionalt og nationalt, kontakt til borgere fra ind- og udland, 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, udbudsrådgivning, m.m. 
 
Nationalparkens sekretariat har i 2015 i gennemsnit beskæftiget 6,3 medarbejdere. Tallet 
dækker over, at der henover året har været op til 7 personer med arbejdsplads i sekretariatet. 
Fire af de ansatte er fastansatte, mens resten er 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). En af disse midlertidige stillinger udløb i 2015.  
 

2.1.8 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..  
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Dertil kommer løsere tilknyttede frivillige fx i forbindelse med en sommerlejr for studerende. 
Mere om involveringen af befolkningen fra nær og fjern kan læses i afsnittet ”Frivillige” (under 
afsnittet om udvikling i lokalområdet). 
  

2.1.9 Nationalparkernes Formandsforum 
Der har i 2015 været holdt to møder i Nationalparkernes Formandsforum, der i 2015 blev 
udvidet med Nationalpark Skjoldungelandet. Formandsforum består dermed af de fire 
bestyrelsesformænd for nationalparkerne i Thy, Mols Bjerge, Vadehavet og Skjoldungelandet, 
bistået af de fire ansatte ledere. På møderne udveksles erfaringer ligesom også emner af 
fælles interesse drøftes.   
 
Det ene af møderne i Formandsforum blev kombineret med et fælles møde med en 
vicedirektør, en kontorchef, fire skovridere samt medarbejdere fra Naturstyrelsen i København. 

  
2.2 Revision af nationalparkplanen 
2015 har i høj grad været et år, der har været præget af revisionen af den første 
nationalparkplan i Nationalpark Thy (og i Danmark).  
 
Arbejdet med revision af nationalparkplanen indledtes i foråret 2014 med henblik på senest 
31. marts 2016 at kunne have en ny plan klar for perioden fra 1. april 2016 til 31. marts 2022. 
Planrevisionsprocessen er delvis beskrevet i Lov om nationalparker og involverer flere 
offentlighedsfaser. Alt i alt er det en proces, der tager i omegnen af to år.  
 
Revisionen af Danmarks første nationalparkplan har således i 2014 omfattet offentliggørelse af 
et idéoplæg til nationalparkplanen, en oversigt over igangsatte initiativer, et indledende 
borgermøde, en række indkomne idéer og forslag fra offentligheden (myndigheder, 
interesseorganisationer og privatpersoner), samt en redegørelse for udviklingen i og omkring 
Nationalpark Thy fra 2005-2014 inkl. en evaluering af nationalparkens indsats i årene.   
 
I 2015 har fem arbejdsgrupper nedsat af nationalparkbestyrelsen så bearbejdet de mange 
input fra den gamle plan, fra redegørelsen og fra de idéer og forslag, der kom fra 
offentligheden, herunder også en fælles workshop, hvor grupperne kunne diskutere en række 
emner med hinanden. Arbejdsgruppernes bearbejdning resulterede i en række mulige 
indsatsområder, som efterfølgende var igennem en prioritering i nationalparkens råd og 
bestyrelse. Endelig blev de prioriterede indsatsområder beskrevet, og målbare mål opstillet i 
tre forskellige finansieringsscenarier. Bestyrelsen drøftede herefter udkast til planen på møder 
i juni og august, hvorefter planen blev sendt i 12 ugers høring sammen med en miljørapport 
(jf lov om miljøvurdering af planer og programmer). Høringssvar og en hvidbog herover blev 
drøftet på møder i råd og bestyrelse i december og planen blev endeligt godkendt af  
bestyrelsen i januar 2016.  
 
Det skønnes, at planrevisionen har involveret en indsats fra frivillige på i alt ca. 2.500 t. Se 
evt. mere om nationalparkplanen på http://nationalparkthy.dk/om-nationalpark-
thy/nationalparkplanen/.   
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2.3 Udvikling og informationsvirksomhed 
 

2.3.1 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.  
 
Nationalparkfonden har arbejdet for dette ved at:  
 Gennemføre konkret naturpleje med bl.a. rydning, afgræsning og lukning af grøfter i 

samarbejde med Naturstyrelsen Thy, Thisted Kommune og frivillige 
 Ved at tilvejebringe et bedre vidensniveau om den biologiske mangfoldighed for 

derigennem at sikre et bedre grundlag for forvaltningen af arealerne 
 
Nr  Projekttitel 

1 Naturpleje ved frivillig indsats i forbindelse med 
Summer camp, sydvest for Langsande, Tved 
Plantage 

2 Naturpleje gennem projektet Naturens 
Besøgsvenner, Yderste klitrække syd for Nr. Vorupør 

3 Genskabelse af klithede ved Vangså  

4 Afgræsning og rydning ved Vangså 

5 Bekæmpelse af Rynket Rose ved Vangså 

6 Naturpleje ved Vang Sø 

7 Forsøg med oprensning af Lobeliesøer, Ålvand  

8 Afgræsning og rydning ved Ålvand/Faddersbøl 

9 Indsats for Stor Vandsalamander i Gåsekær 

10 Naturpleje ved Fredskilde 

11 Retablering af naturlig vandstand ved Lille Sivikær i 
Hvidbjerg Plantage 

12 Artsindsats for Strandtudse ved Lortpøt 

 
Figur 2. Kort og tabel viser oversigt over projekterne og deres placering 
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Naturpleje ved Vang Sø og Fredskilde  
Der er gennemført rydning, opsat hegn og etableret afgræsning på to sønære arealer ved Vang 
Sø og Fredskilde.  Arealerne er en blanding af privatejede og statsejede arealer. Der er opsat 
klaplåger i indhegningerne, således at der er adgang til områderne efter aftale med lodsejerne.  
  
Område Rydning af pil i 

sø/fugtigt areal 
Rydning af anden 
beplantning 

Hegning og afgræsning 

Vang Sø 8 ha 80 % på 3,7 ha Jysk kvæg på ca. 10 ha 
Fredskilde 4,5 ha 1,8 ha Angus kvæg på ca. 25 ha 
 
Projekterne er udført af Thisted Kommune i samarbejde med Nationalparkfond Thy. 
Projekterne er finansieret gennem tilskudsordningerne ”Natur- og Miljøprojekter” og ”Lokale 
grønne partnerskaber”, samt af kommunen og nationalparkfonden. Dansk Ornitologisk 
Forenings Lokalafdeling bidrager med frivillig arbejdskraft i form af registrering af fuglelivet.  
 
Se mere på http://nationalparkthy.dk/udvikling-og-samarbejde/projekter/naturpleje-ved-
fredskilde-og-vang-soe/  
 

 
Figur 3. Jysk kvæg netop lukket ud i den nye fold ved Vang Sø. Foto: Signe Kappel Jørgensen.  
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Artsindsats for Stor Vandsalamander i Gåsekær, Stenbjerg Plantage  
I efteråret 2015 blev det privatejede vandhul Gåsekær oprenset, således at vandhullet nu er et 
velegnet ynglested for Stor Vandsalamander og andre padder. Stor Vandsalamander har været 
i kraftig tilbagegang i hele Europa i sidste halvdel af 1900-tallet, og arten er i dag beskyttet, 
idet Danmark og andre EU-lande er forpligtet til at sikre dens levesteder.   
 
Gåsekær er ved oprensningen blevet udvidet, 
har fået en mere flad søbred, og har fået større 
indfald af lys gennem fjernelse af træer sydøst 
for søen. Gåsekær får derved lune lavvandede 
områder, der tilgodeser smådyrene.  
 
Projektet er finansieret af lodsejer Karsten 
Hansen, Thisted Kommune og Nationalparkfond 
Thy. Karsten Hansen har selv iværksat 
projektet.  
 

Genskabelse af klithede ved Vangså ved 
rydning af plantage   
Med henblik på at udvide klitheden mod nord er 
der sket rydning af klitplantage og grøfter er 
lukket på et ca. 19 ha. stort areal ved Nystrup. 
Projektet er udført af Naturstyrelsen Thy på 
statsejede arealer med finansiering fra 
Nationalparkfond Thy. 
 
 
Afgræsning og rydning ved Vangså og 
Ålvand/Faddersbøl  
For at skabe mere dynamik på klitheden, skabe bedre betingelser for naturtypen klitlavning og 
forbedre den biologiske mangfoldighed, er følgende to projekter påbegyndt: Etablering af hegn 
og afgræsning, rydning af nåletræer og lukning af grøfter; ca. 15 ha nord for Vangså (kortet 
nedenfor til venstre), samt ca. 40 ha ved Ålvand/Faddersbøl (kortet til højre). Projekterne er 
udført af Naturstyrelsen Thy på statsejede arealer og finansieret af Nationalparkfond Thy.   
 

 Figur 6. Projektområderne ved Vangså (til venstre) og Faddersbøl (til højre) er markeret med lilla, 
mens grøftelukninger er markeret med blå. Den røde polygon markerer et område, der ryddes for 
nåletræer inkl. opvækst. 

Figur 4. Gåsekær en måned efter oprensningen. 
Foto: Signe Kappel Jørgensen 

Figur 5. Projektområdet i Nystrup Plantage er 
markeret med lilla. Grøftelukninger er markeret 
med blå linjer. 
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Projekter, hvor der i 2015 er arbejdet på klargøring til udførelse i 2016:  
a) Artsindsats for Strandtudse ved Lortpøt (12). Der er planlagt etablering af optimale 

ynglevandhuller til Strandtudsen ved at lukke grøfter og lave paddeskrab. Tilladelse fra 
fredningsnævnet primo 2016.   

b) Forsøg med oprensning og nygravning af lobeliesøer i den nordlige del af Ålvand (7). 
Lokaliteterne er identificeret i samarbejde med Naturstyrelsen Thy, Biologisk Forening for 
NordvestJylland og Thisted Kommune. Der er gennem 2015 udviklet metode, indhentet 
tilladelser fra fredningsnævnet og Thisted Kommune samt indkøbt udstyr til gennemførelse. 
Sensommeren og efteråret viste sig dog at være for våd til at projektet kunne gennemføres 
i 2015.  

c) Bekæmpelse af Rynket Rose ved Vangså. En koncentreret indsats i området omkring 
Vangså med henblik på at komme rosen til livs. Nationalparkfonden bidrager til den 
manuelle del af bekæmpelsen, der forventes gennemført i 2016.  

 
Projekterne a og b udføres af Naturstyrelsen Thy på statsejede arealer med finansiering fra 
Nationalparkfond Thy. Projekt c udføres af Thisted Kommune på privatejede arealer med egen 
og ekstern finansiering (EU LIFE), samt med bidrag fra nationalparkfonden.  
 

Krondyrs døgnrytme, fødevalg, vandringer m.v. 
Et projekt, der havde til formål at indsamle viden, der vil kunne bruges til en forvaltningsplan 
for krondyr i Nationalpark Thy, har i det store og hele været udsat år efter år gennem en 
længere årrække, fordi det aldrig er lykkedes at indfange dyr, der kunne mærkes med GPS, 
således at dyrenes døgnrytme, fødevalg, vandringer, m.v. kunne følges. Styregruppen for 
projektet tog i 2015 beslutning om, at projektet lukker med udgangen af indeværende 
planperiode 31. marts 2016, hvis det ikke forinden var muligt at indfange nogle dyr. Den 
strenge vinter, som kunne have medført resultat i form af indfangning, viste sig ej heller i 
2015-16, hvorfor projektet lukkes.  
 

Tilvejebringelse af bedre vidensgrundlag for fremtidig forvaltning af området 
Nationalparkfond Thy arbejder for løbende at tilvejebringe et bedre vidensgrundlag for 
forvaltningen af området.  
 
Der er i 2015 arbejdet med opbygning af viden om naturens tilstand og status indenfor 
følgende områder:     
 Program for basisregistrering og naturovervågning i Nationalpark Thy.  
 Lodbjerg-plots – langvarig dataserie for udviklingen af plantesamfund 
 Ensian-Blåfugl  
 Spidssnudet Frø 
 Mosser i Nationalpark Thy 
 
Program for basisregistering og naturovervågning 
Københavns Universitet har i 2015 udarbejdet et program for basisregistrering og 
naturovervågning i Nationalpark Thy. Se rapporten her: 
http://nationalparkthy.dk/media/177882/samlet_program_npthy_endelig_version.pdf 
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Lodbjerg-plots – langvarig dataserie for udviklingen af plantesamfund 
Lodbjerg-plots’ene – et samarbejdsprojekt med Aarhus Universitet om tilvejebringelse af en 
langvarig dataserie for udviklingen af plantesamfund i fire klit-naturtyper. Biologistuderende 
ved Aarhus Universitets obligatoriske feltkursus i botanik har gennemført vegetationsanalyser 
af klitnaturtyper nord for Lodbjerg Fyr. Samarbejdet har nu kørt i to sæsoner og er planlagt at 
fortsætte på ubestemt tid. Resultaterne af projektet forventes at kunne bibringe viden om 
klitnaturens udvikling over en længere tidsperiode. Samtidigt får universitetets studerende 
mulighed for at afprøve en konkret metode til feltarbejde, samt at bidrage til relevant 
vidensopbygning.   
 
Ensian-Blåfugl 
Ensian-Blåfuglen er efterhånden en sjælden sommerfugl, som dog stadig lever i flere, 
fragmenterede områder i Nationalpark Thy. Viden om Ensian-Blåfuglen er udbygget med 
registreringer i forbindelse med tilpasning af et naturprojekt i den nordlige del af Ålvand. PhD 
Andreas Kelager fra Statens Naturhistoriske Museum arbejder på en statusrapport for Ensian-
Blåfuglen i Nationalpark Thy og Nationalpark Vadehavet.  
 
Spidssnudet Frø 
Der er gennemført registrering af Spidssnudet Frø med henblik på at følge 
bestandssvingninger. Denne registrering er en del af en 10-årig registrering, hvis resultater 
skal anvendes til vurdering af den i 2012 igangsatte basisregistrering af Spidssnudet Frø.   
 
Mosser i Nationalpark Thy 
Projektet om mosserne i Nationalpark Thy er afrapporteret med en publikation fra 
Habitatvision. Projektet er hovedsageligt finansieret af 15. Juni Fonden, med et mindre beløb 
fra Nationalparkfond Thy. Her er et uddrag af nogle af rapportens facts:  
 Der var 90 kendte mos-arter i Nationalpark Thy før undersøgelsen 
 Der er nu 263 kendte mos-arter i Nationalpark Thy 
 Nationalpark Thy huser ca. 42 % af de 620 arter af mos der findes i Danmark 
 Klitlavningerne viste sig at være den mest værdifulde naturtype (og af international 

vigtighed) med 119 arter, hvoraf 49 er på rødlisterne i Tyskland og Holland 
 Kalkrige overdrev er også en væsentlig naturtype med 82 arter af mosser (på 2. pladsen af 

de lysåbne naturtyper) 
 Løvtræsplantagerne huser 120 arter, men ikke nær så mange af disse arter har samme 

høje prioritet, som de 49 i klitlavningerne 
 Nåletræsbevoksninger indeholdt begrænsede mos-naturværdier. Rigkær og hængesæk var 

overraskende artsfattige 
 Den invasive mos Stjernebredribbe er den 9. mest hyppigt forekommende art. 

Anbefalingerne i tilknytning til undersøgelsen er:  
 At give klitlavningerne højeste prioritet 
 At genetablere mere klitnatur ved at afdrive nålebevoksninger 
 At genskabe den naturlige hydrologi 
 At der etableres en korrekt ”forstyrrelse” til gavn for de mange pioner-mosser 
 At reducere den atmosfæriske kvælstofdeposition 
 At etablere en overvågning af særligt sjældne, truede eller naturtypekarakteristiske arter 
 At iværksætte langvarige videnskabelige undersøgelser af optimal klitforvaltning 
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 At undgå afbrænding af klitnatur, da det har vist sig at begunstige den invasive Stjerne-
Bredribbe 

 At nåleplantager, der ikke afdrives til klit konverteres til løvskov, og at efterlade flere 
veterantræer og dødt ved 

Se mosrapporten her: http://nationalparkthy.dk/udvikling-og-samarbejde/projekter/mosserne-
i-nationalpark-thy/  

 
Fugle- og natur 
Nationalpark Thy har siden 2011 abonneret på 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 også 
på nationalparkens hjemmeside. Aftalen mellem Nationalpark Thy og Fugle og Natur har 
medvirket til at udbrede kendskabet til databasen og øget inddateringen af observationsdata 
fra området. Aftalen blev udvidet i december 2015 med virkning fra 1. januar 2016 til at 
omfatte en licens, der også indebærer, at rådgivere har mulighed for at trække på data fra 
databasen.  
 

Naturpleje gennem ”Naturens Besøgsvenner” (2) og ”Summer Camp” (1) 
Naturens Besøgsvenner er et folkeligt 
naturovervågnings- og naturplejeprojekt 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 2015 døde Holger 
Søndergaard, der var initiativtager til projektet og 
som har ydet en stor indsats for at udbrede 
kendskabet til Thys flora. Det har selvsagt medført et 
betydeligt øget ressourceforbrug til projektet både hos 
BFN og i nationalparkens sekretariat.  
 
Ved frivilliges indsats er der ryddet opvækst på 
lokaliteter med nogle af områdets særlige plantearter 
(Strand-Snerle, Linnæa og Hjertebladet Fliglæbe), og 
naturområder er plejet med leslåning.  
 
Som frivillig i Naturens Besøgsvenner gennemføres 
naturpleje i overkommelig skala. På nationalparkens 
summer camp indgik naturpleje som et væsentligt 
element. Summer camp-deltagerne bidrog bl.a. til den 
naturpleje, der er opdaget behov for gennem 
Naturens Besøgsvenners registreringer. 
 
  

Figur 7. Bakke-Fnokurt er en af de 
planter, som Naturens Besøgsvenner holdt 
øje med i 2015. Foto: Sinne Harbo.   
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Årets resultater i Naturens Besøgsvenner:  
Naturens Besøgsvenner registrerer særlige planteforekomster med henblik på at sikre disse 
forekomsters fortsatte tilstedeværelse. De frivillige tilser forekomster og registrerer disses 
behov for pleje. I 2015 blev 62 forekomster besøgt. Af de 62 blev 5 forekomster vurderet til at 
have et reelt plejebehov. Årets resultater af registreringerne er kort summeret i nedenstående 
skema.    
 
Artsnavn Besøgte 

antal 
forekomster 

Intakt 
uden 
trussel 

Nye 
forekomster 

Trussel 
uden 
plejeforslag 

Trussel 
med 
plejeforslag 

Ikke 
genfundet 

Sum 62 21 10 17 5 9 
Følgende arter indgik 2015-registreringerne: Gul nøkketunge, Knærod, Bakke-Fnokurt, Lyng-
Star, Skov-Springklap, Klit-Vintergrøn, Skotsk Lostilk, Hede-Melbærris, Krybende Ranunkel, 
Hjertebladet Fliglæbe, Bjerg-Dunbregne, Guldskæl Mangeløv, Femradet Ulvefod, Linnæa, 
Strand-Mandstro og Strand-Snerle. 
 
Derudover er der i 2015 arbejdet på at gennemføre pleje af de forekomster, der i 2014 blev 
registreret som havende et plejebehov. Biologisk Forening har i samarbejde med 
Naturstyrelsen Thy gennemgået 8 forekomsters plejebehov og vurderet, hvorvidt der skulle 
gennemføres en plejeindsats i 2015, plejebehovet skulle overgå til Naturstyrelsen eller 
plejebehovet ikke var entydigt og forekomsten derved burde sættes under hyppigt tilsyn.  
 
Plejeresultater for 2015:  
 Fire forekomster blev plejet med succes af besøgsvennerne og med hjælp fra 

Naturstyrelsen på den ene forekomst,  
 En forekomst blev plejet men vurderet uoverkommelig for besøgsvennerne (plejebehovet 

overgik til Naturstyrelsen),  
 To forekomster overgår til pleje i 2016, mens  
 En forekomst er sat under hyppigt tilsyn, der udføres af Naturens Besøgsvenner.   

    

Øget viden gennem 
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. Se mere 
herom i afsnittet om forskning 
under formål 5.   
 
 

  Figur 8. Skotsk Lostilk er endnu en af de planter, som 
Naturens Besøgscenter holdt øje med i 2015. Foto: Ib Nord 
Nielsen.  
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2.3.2 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. 
   

Retablering af naturlige vandstandsforhold ved Lille Sivikær i Hvidbjerg 
Plantage  
Efter at Naturstyrelsen Thy i 2014 fældede en overvejende del af nåletræsbevoksninger i 
projektområdet på ca. 11 ha, hæves vandstanden i området og arealerne overgår til naturlig 
succession med sø og kær, eller der drives naturnær skovdrift med hjemmehørende løvtræer. 
I projektet lukkes grøfter, hæves skovveje og nogle af arealerne tilplantes med løvtræer som 
rød-el, pil, birk og tørst. Det meste af projektet er gennemført i 2015, mens selve 
grøftelukningen gennemføres i 2016.  
 
Projektet er udført af Naturstyrelsen Thy på statsejede arealer og finansieret af 
Nationalparkfond Thy.  

       
Figur 9. Projektområdet er angivet med en rød polygon. Til venstre ses området på et historisk kort fra 
1870, mens luftfotoet til højre viser området i 2010.  

Øge den biologiske mangfoldighed i øvrigt 
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. 
 
SEGES i Skejby har i 2015 taget initiativ til møder med de danske nationalparker om øgede 
afsætningsmuligheder for ”naturplejekød”, dvs. kød fra især kreaturer og får, der plejer 
naturen i de danske nationalparker gennem afgræsning. Interessen kan måske på sigt 
medvirke til at øge interessen for ekstensiv afgræsning i Nationalpark Thy til gavn for den 
biologiske mangfoldighed.   
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2.3.3 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 
Museum Thy gennemførte i 2014 en udgravning nær Lodbjerg Fyr af en jættestue fra 
bondestenalderen for ca. 5.200 år siden (nogle hundrede år før den første sandflugtsperiode i 
området). I 2015 er resultaterne af en pollenanalyse fra udgravningerne kommet, som viser 
områdets karakter i bondestenalderen lige før opførelsen af gravhøjen.  
 
For ca. 5.200 år siden har der på stedet været et åbent græsningslandskab med indslag af 
hasselbevoksning, men ikke egentlig skov. Resultaterne af pollenanalysen skal samtolkes med 
udgravningsresultatet, bl.a. blev der ved udgravningen fundet spor af pløjning under højen, så 
der har været dyrket korn på et tidspunkt. Det kan dog godt være adskillige år før højen blev 
opført. Det åbne landskab harmonerer godt med pollenanalyser af laget under jættestuen 
Lundehøj mellem Heltborg og Visby i det østlige Thy, hvor der også har været et åbent 
græsningslandskab. Undersøgelser fra Ove Sø og Hassing Huse mose viser dog, at der i Thy på 
dette tidspunkt stadig var udbredte arealer med skov, bl.a. med eg, el, hassel og birk, så 
rydningen omkring gravhøjen ved Lodbjerg kan godt have været af lokal karakter.  
 

Hanstholm Vildtreservat i kulturhistorisk perspektiv  
Museum Thy har i 2015 gennemført en kulturhistorisk undersøgelse af Hanstholm 
Vildtreservats tilblivelse. Med baggrund i personlige beretninger og skriftlige kilder beskrives 
livet i klitten før reservatets tilblivelse i 1930’erne, visioner og drivkræfter bag oprettelsen af 
reservatet, opkøbsprocessen, de første år efter samlingen af reservatet, 2. verdenskrigs spor i 
området, samt tilblivelsen af kystvejen.  
 
Resultaterne er at læse i en rapport på nationalparkens hjemmeside: 
http://nationalparkthy.dk/media/183658/2015_mie-
buus_hanstholm_vildtreservat_i_kulturhistorisk_perspektiv.pdf. 
    
 

Lodbjerg Fyr 
En gruppe på otte personer arbejder som frivillige nationalparkværter med indsamling og 
formidling af viden om fyret og naturen omkring. På udvalgte dage 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 2015 interviewet yderligere en person med særlig tilknytning til Lodbjerg 
Fyr – en dame født i 1928, mens hendes far var fyrmester på Lodbjerg Fyr. Her boede hun i 



18 
 

sine første barndomsår frem til faderens flytning til Gedser i 1937.  Materialet fra museets 
interviews samt digitalisering af data vedr. fyrfaldne fugle tænkes at skulle indgå i den 
fremtidige formidling på Lodbjerg Fyr. 
 
Thisted Kommune har i 2015 besluttet at bevilge 600.000 kr til restaurerings- og 
formidlingsprojektet på Lodbjerg Fyr. Herved er 3,2 mio. kr, knap en tredjedel af den samlede 
finansiering til projektet, nu tilvejebragt.  
 
Nationalpark Thy har efter aftale med styregruppen i 2015 sendt en ansøgning til en større 
fond vedr. projektet om nænsom renovering og formidling af den særlige kulturhistorie på 
Lodbjerg Fyr samt naturen omkring. Ansøgningen er endnu ikke færdigbehandlet.  
 

2.3.4 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 
De to sidste strækninger i det store projekt ”Adgang til Nationalpark Thy” som Naturstyrelsen 
og Thisted Kommune har gennemført med bl.a. midler fra Arbejdsmarkedets Feriefond, 
Nationalparkfond Thy samt Trafikministeriet, blev indviet i 2015. Strækningen fra Agger til 
Lodbjerg blev således indviet i foråret, og adgangen fra nordøst – mellem Hjardemål og 
Hanstholm blev indviet i sommeren 2015. Projektet med etablering af cykelsti fra færgelejet 
på Agger Tange til Hjardemål, der blev initieret allerede før nationalparkens organisation var 
på plads, er således færdiggjort. Samlet set har projektet kostet 31,2 mio. kr, hvoraf 
Nationalparkfond Thy gennem årene har bidraget med 4,7 mio. kr (ca. 15 %).  
  

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.  
 
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.  
Projektet blev forlænget med tre måneder ind i 2015 og er 
nu afsluttet (om end endnu ikke endeligt afregnet af EU og 
Erhvervsstyrelsen).   

Figur 10. De to nationale 
cykelruter, der indgår i projektet 
Powered by Cycling - Panorama 
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Rutebeskrivelser for både vestkystruten og de tilknyttede Panoramaruter er tilgængelige på 
www.vestkystruten.dk samt bl.a. www.visitthy.dk. En del af arbejdet videreføres endvidere i 
en nyoprettet forening: Dansk Cykelturisme.  
 

Nyt cykelkort 
Nationalpark Thy har i 2015 lavet et nyt opdateret cykelkort til cykel-vandreguiden ”På sporet 
af Nationalpark Thy”. Kortet (i en vejrfast version på stenpapir) og guiden kan købes på 
http://knakken.dk/. Kortet kan i almindeligt papir fås gratis fx til de mange, der allerede har 
købt cykel-vandreguiden med det gamle kort.  
 

Shelter til større grupper 
Nationalpark Thy har medvirket til at skabe finansiering til 
en plads med et stort shelter 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 er gennemført af spejderne med DDS Klitdivision 
som bygherre efter aftale med Naturstyrelsen Thy 
(lodsejer) og Nationalpark Thy.  
 
Projektet har opnået støtte også fra Friluftsrådet, Lokale 
Grønne Partnerskaber, Lokalsikringsprisen, 
Folkeoplysningsudvalget i Thisted Kommune og Dansk 
Tennis Fond. Shelterpladsen blev indviet i sommeren 
2015.  
 

 
Gå i Gang 
Støtteforeningen for Nationalpark Thy har igen i 2015 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. 
  
 

2.3.5 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.  

Figur 11. Indvielse af shelter til større 
grupper. Foto: Mads Agerholm 
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Forskning  
Nationalpark Thy samarbejder med en række forsknings- og 
uddannelsesinstitutioner med henblik på at styrke forskning og 
undervisning. Afstanden til Thy fra landets forskningsinstitutioner kan 
dog for nogle være en barriere i forhold til at gennemføre projekter om 
forhold i Nationalpark Thy. Med henblik på at minimere barrieren har 
nationalparkfonden skabt mulighed for, at studerende, forskere og 
lignende kan få dækket udgifter til overnatning og transport i 
forbindelse med projekter, der bidrager med viden af relevans for 
forvaltningen af Nationalpark Thy. Denne mulighed har eksisteret i det 
meste af første planperiode og er blevet modtaget med positive 
tilkendegivelser fra landets universiteter.  
 
I 2015 er der dækket udgifter i forbindelse med to speciale-projekter, 
et PhD-projekt og et større feltbiologisk projekt om Mosserne i 
Nationalpark Thy. Endvidere er der indgået aftale om endnu et større 
feltbiologisk projekt vedrørende basisregistrering af laverne i 
Nationalpark Thy. For sidstnævnte gælder, at et par entusiastiske 
biologer har rejst hovedfinansiering til projektet fra 15. juni Fonden, og 
at feltarbejdet gennemføres i 2016.  
 
For et PhD-projekt omkring lobeliesøer har to frivillige fra Biologisk 
Forening for Nordvestjylland ydet en særlig indsats i form af hjælp til 
indsamling af vandprøver hver anden uge gennem cirka et halvt år. 
 
I 2015 har nationalparkfonden modtaget følgende rapporter fra 
forsknings- og studenterprojekter, der har fået fondens opbakning til feltarbejdet:  
 Biotic Interaction in Space and Time. The social parasitic butterfly Maculinea alcon and its 

hosts as model system (PhD-rapport v. Andreas Kelager, Københavns Universitet) 
 Statusundersøgelse i ryddede klitplantager – en undersøgelse af vegetationssammen-

sætning og miljøparametre (Lasse Søren-Peder Børge Lind, specialerapport, Aalborg 
Universitet) 

 Vegetationsdynamik på Lyngby klithede analyseret på basis af historiske luftfotos 1954-
2014 (Louise Aaen Jensen, specialerapport, Aarhus Universitet) 

 Miljøtilstanden i Tvorup Hul med fokus på populationen af grundskudsplanter (Katrine Bjørg 
Mortensen, specialerapport Syddansk Universitet).  

 
Projektrapporterne er offentliggjort via den nye litteraturdatabase (se herunder). Mange af 
undersøgelserne 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  
Med ”udgivelse” af særlig nationalpark-litteraturdatabase er der nu mulighed for at fremsøge 
publikationer, der indeholder viden om det geografiske område Nationalpark Thy. Med basen 
er det nemt at fremfinde relevante publikationer for universitetsstuderende, skolelever, 
formidlere og alle andre interesserede i øvrigt, der ønsker at arbejde med Nationalpark Thy.   

Figur 12. Klokke-Ensian 
med små hvide æg af 
Ensian-Blåfugl på 
bægerbladene. Foto: Else 
Østergaard Andersen 
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Arbejdet omkring etableringen af litteraturdatabasen er udsprunget af en arbejdsgruppe 
omkring forskning i Nationalpark Thy. Projektet er finansieret og gennemført af 
nationalparkfonden i samarbejde med arbejdsgruppen og med Thisted Bibliotek som 
udførende. Databasen tænkes videreført med årlige opdateringer.     
 
Søg i Litteraturdatabasen her: http://integrabib.dk/thisted-natpark/. Se evt. mere på: 
http://nationalparkthy.dk/udvikling-og-samarbejde/projekter/litteraturdatabase/  
   

Undervisning  
Aftagerpaneler 
Nationalparkens leder medvirker i et aftagerpanel på Aarhus Universitet i forbindelse med 
kandidatuddannelsen i biologi. I 2015 har Nationalpark Thy således medvirket med et oplæg 
og en stand i en temadag på Aarhus Universitet om speciale- og karrieremuligheder arrangeret 
af de studerende på initiativ af drøftelser i aftagerpanelet. 
 
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 under feltkursus i biologi og agrobiologi.  
 
Sommerlejr for studerende 
Summer camp’en for studerende afholdtes i 2015 for tredje gang – også i år med fokus på 
naturpleje og frivilligt arbejde i naturen. 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 for Nordvestjylland, Danmarks Naturfredningsforening, 
Naturplejenetværket for Nordvestjylland, et hold asylansøgere, Støtteforeningen Nationalpark 
Thy, Thisted Gymnasium med et årsprøvehold, Thisted Kommunes naturvejleder, samt 
frivillige nationalparkværter.  
 
Nationalpark Thy Klasseværelset 
Projektet, der er støttet af Friluftsrådet for perioden 2014-16 er organiseret med en 
projektgruppe og en projektejergruppe:  
 Thisted kommunes undervisningschef, Hanne Toft Andersen 
 Thisted kommunes Kultur- og fritidschef, Karen Louise Erichsen 
 Skovrideren i Naturstyrelsen Thy, Ditte Svendsen 
 Leder af Museum Thy, Jytte Nielsen 
 Leder af NTS Centret i Nordjylland, Marianne Hald 
 Projektleder for Nationalpark Thy, Bo Immersen 
 
Projektgruppen der har en udførende rolle består af: 
 Naturvejleder fra Thisted Kommune, Søren Kragh 
 Lærer fra Nors Skole, Mette Pedersen 
 Lærer fra Østre Skole, Gitte Femhøj 
 Projektleder og naturvejleder i Nationalpark Thy, Bo Immersen 
 Ad hoc formidlere og naturvejledere fra Naturstyrelsen Thy og Museum Thy. 
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Der er på nuværende tidspunkt lavet 24 undervisningsforløb/aktiviteter og 97 arbejdsark. I 
samarbejde med Center for Undervisningsmidler, Nordjylland (CFU) er der lavet to 
udlånskasser med sten fra Thys vestkyst. Kassen indeholder også undervisningsforløb og 
forslag til aktiviteter. Kasserne lånes ud til nordjyske skoler gennem CFU. Der er produceret 
mistbænke af Elmelund/Thy Naturkraft til alle kommunens skoler, og der er lavet flere 
undervisningsforløb knyttet til mistbænken. I samarbejde med Naturhistorisk Museum, 
Molslaboratoriet er udviklet et forløb omkring Bioblitz, som er afprøvet med fem klasser 
omkring Vorupør. I samarbejde med ”Børns møde med kunsten” og to lokale kunstnere er 
udviklet to undervisningsforløb ”Ting og tuer” og ”Hvide verden” til billedkunst. Forløbene er 
afprøvet med ni forskellige klasser i Hanstholm i maj/juni 2015. I projektet er desuden 
afprøvet undervisningsforløb og en række skolers egen afprøvning af forløb er understøttet. 
 
I samarbejde med den kommunale Ungdomsskole blev der i juni 2015 afholdt Junior Ranger 
Camp (efter et princip kendt fra flere europæiske nationalparker). Der er fokus på at give 
deltagerne viden, holdning og færdigheder i forhold til naturen. Se tv-klip på 
https://vimeo.com/133019894  
 
Nationalparkfond Thy har i samarbejde med forlaget Knakken udgivet en High5 bog med 25 
karakteristiske arter og fænomener i nationalparken: ”Oplev Nationalpark Thy med Pil og 
Storm”. Teksterne er skrevet til 3.-4. klasses elever og klasseværelset giver et gratis 
klassesæt til de lærere, der henvender sig. Tilbuddet synliggøres gennem det lokale Natur-, 
Teknik- og Sundhedsnetværk (NTS-netværket). Bogen sælges desuden hos boghandlere i Thy.  
 

 
Figur 13. Nationalpark Thy Klasseværelset i funktion derude i naturen. Foto: Mette Pedersen.  

Det er ultimo 2015 aftalt med skolechefen og skolelederne, at NTS-netværket (hvor hver skole 
har en lærer med) bliver klasseværelsets kontaktflade til hver skole.  
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I 2015 er der desuden lavet et webbaseret kort over udeskolelokaliteter i Nationalpark Thy. 
Den bliver løbende udbygget og kan ses på http://nationalparkthy.dk/undervisning/kort-over-
udeskolelokaliteter/  
 
Nationalpark Thy har deltaget i en arbejdsgruppe i forbindelse med udmøntningen af en 
kommunal transportordning, der træder i kraft 1. januar 2016. Nationalpark Thy 
Klasseværelset har dog betalt for bus i en række tilfælde, hvor vi har afprøvet udviklede 
forløb. Erfaringen er, at så snart man kan tilbyde transport, er skolerne mere end klar til at 
komme ud i naturen. 
 
Der er gennemført følgende kurser og workshops målrettet lærere: 
 Fra august 2014 – april 2015 havde skoleforvaltningen hyret UCN Nordjylland til fire 

kursusgange omkring ”udeskoledidaktik”.  
 17. sept. 2014. Workshop om Forenklede Fælles Mål. 26 deltagere heraf 15 lærere. Resten 

var formidlere. 
 juli 2015. Hvad kan vi lære af strandens sten? Stenkursus med 5 deltagere. 
 5. august 2015. Historiefagsdag på Vorupør Museum 9 deltagere. 
 6. og 28. august 2015. Gennemført to-dages ”Udeskole i praksis” kursus med 21 deltagere. 

Evalueringen viser, at der er stor tilfredshed med kurset, og at kursisterne har brugt deres 
nye kompetencer i hverdagen. 

 Lærere er blevet tilbudt gratis deltagelse i BFN kurser i 2015. 
 
Kurser og workshops målrettet formidlere: 
 17. sept. 2014. Workshop om Forenklede Fælles Mål. 26 deltagere heraf 11 formidlere. 
 14. sept. 2015. kursus for Naturstyrelsen THys naturvejledere med henblik på at kende til 

udviklede undervisningsforløb og afprøve forløb med klasser. 
 Gitte Femhøj samarbejder med Museumscenter Hanstholm om, hvordan eleverne kan lege 

læring ind gennem rollespil. 
 Klasseværelsets Gitte Femhøj er kommet i gang med en naturvejlederuddannelse. 
 Klasseværelsets Søren Krag og Henrik Bak fra Naturstyrelsen Thy er blevet uddannet 

Udeskolevejledere. 
 
Ad hoc skolesamarbejder:  
 Projektet har været katalysator for at Østre Skole har ”adopteret” en biotop i Vandet 

Plantage, som de kan bruge fast i undervisningen. 
 Tingstrup Skole har ligeledes fået lov til at bruge en biotop i Tvorup Plantage. De kører et 

særligt projekt, hvor målet er at tænke undervisningen ind i naturen og naturen ind i 
undervisningen. De har særlig fokus på udnyttelse af IKT, hvor de ældste elever underviser 
mellemtrinselever med brug af IKT. 

 Der er lavet model for samarbejde med Nors Skole om at tage hele skolen en dag i 
Nationalpark Thy i juni 2014.  

 Samarbejdet med Hannæs Skolen om emneuge i maj 2014. 
 Der er indledt et samarbejde med Sennels skole om brug af den nære natur – Formål er at 

få eleverne skubbet uden for døren. Udviklede forløb kan bruges i resten af Thy. 
 
Der blev i 2015 påbegyndt inddatering af undervisningsforløb i en ny database, som også 
indeholder forløb fra Mit Vadehav og Nationalpark Mols Bjerge. Indgangen for lærere er 
www.nationalparkthy.dk/klassevaerelset. Databasen forventes offentlig i marts 2016. 
 
Som led i projektet er lavet en række tv udsendelser og videoklip bl.a.: 
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• 11 korte TV-klip med formidlere, som henvender sig til skoler med henblik på 
forventningsafstemning: http://nationalparkthy.dk/undervisning/find-formidler-eller-
naturvejleder/  
• ½ times TV program, som fortæller om, hvorfor det giver rigtig god mening, at flytte 
undervisningen ud i det fri: https://vimeo.com/142534781   
• Nationalpark TV om Landshape Festival https://vimeo.com/128495644   
• Nationalpark TV om bioblitz https://vimeo.com/140214522   
 
Der er desuden etableret en facebookside målrettet lærere og forældre, som skal gøre 
opmærksom på klasseværelsets muligheder. Se https://www.facebook.com/klassevaerelset/   

Nationalpark Thy Klasseværelset har lavet en plakat med kort over Nationalpark Thy, som er 
sendt ud til skolerne, hvor man kan holde øje med, hvor meget de enkelte klasser har 
modtaget undervisning i Nationalpark Thy. Efter 7 gange får men en særlig drikkedunk og et 
eksemplar af Pil og Storm bogen, hvis man ønsker det.  
 
Aftenskolekurser 
Der er i lighed med tidligere år afviklet en række nationalparkkurser i aftenskoleregi hen over 
året i samarbejde med Biologisk Forening for Nordvestjylland målrettet folk i lokalområdet, 
som ønsker at vide mere om naturen m.m. i Nationalpark Thy. Det drejer sig om:  
 Modul 1: Landskabernes tilblivelse 
 Modul 2: Guldsmede 

Figur 14. Plakat til skolerne over Nationalpark Thy, hvor man kan se, hvor meget de enkelte klasser 
modtager undervisning i nationalparken.   
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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 besøgsfaciliteter, Nationalpark TV, koordineret formidling, udgivelse af en cykel- 
og vandreguide, informations- og arrangementsfoldere, udvikling og vedligehold af app til 
smart phones, udbygning af hjemmeside, m.m.  
 
Stenbjerg Landingsplads 
Det lille hus på Stenbjerg Landingsplads, som indtil videre huser nationalparkens eneste 
bemandede besøgscenter, har nu i seks sæsoner haft åbent hver dag fra 13-17 i perioden 1. 
april til 31. oktober. Det har i 2015 været bemandet 100 % af en gruppe frivillige 
nationalparkværter. På en tredjedel af dagene har der været to eller flere værter til at tage 
imod de besøgende.  
 
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 laver statistik over gæsterne: Hvor mange der kommer, og hvor de 
kommer fra (om muligt). Der har været lidt færre besøgende i huset i 2015 end i året før 
(formentlig pga. vejret). Udviklingen i besøgstal fremgår af nedenstående søjlediagram. De 
danske gæster i huset ved Stenbjerg Landingsplads udgør langt de fleste (81 %), som det ses 
af figuren herunder. Fordelingen på nationalitet er opgjort i årene 2013, 2014 og 2015 og 
procentfordelingen er ret konstant, med et markant flertal af danske gæster. 
 

Figuren herunder viser udviklingen i ugentlige besøgstal fra husets åbning på Stenbjerg 
Landingsplads i 2010-15 fordelt på uger. 

Figur 15. Søjlediagrammet herover til venstre viser variation i besøgstal i informationshuset siden 
åbningen i 2010. Diagrammet til højre viser den procentuelle fordeling af danske, tyske og andre 
nationaliteter for de godt 12.000 besøgende i huset i 2015.  
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Figur 16. Ugentlige besøgstal i huset på Stenbjerg Landingsplads for hvert af årene 2010-2015 

 
Alle årene er det ugerne 27 til 34 der kommer flest gæster i informationshuset. Der er de 
seneste år tendens til at gæsteantallet er stigende i ugerne 35 til 42 hvorimod huset ikke har 
helt så mange gæster i forårsugerne. Vejret vurderes at have væsentlig betydning for 
besøgstallet. 
 
Svaneholmhus  
Svaneholmhus ved færgelejet på Agger Tange er en ubemandet, 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 opgøres ikke besøgstal på Svaneholmhus.  
 
Der er i 2015 skiftet tablets i huset med henblik på at øge driftssikkerheden i formidlingen, 
ligesom også den store skærm er skiftet pga. nedbrud.   
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Lodbjerg Fyr 
Lodbjerg fyr havde i sommeren 2015 åbent i fyrmesterboligen i højsæsonen fra 11-16 
torsdage og lørdage; de dage, hvor turistbusrute 88 besøgte stedet. Besøgende blev her 
modtaget af frivillige fyrværter.  
 
Besøgstallet for de 11 åbningsdage på Lodbjerg Fyr er ikke opgjort. Der vurderes dog at have 
været 100 til 200 gæster hver gang der er åbent. Gæsterne viser stor interesse for at komme 
indenfor og vide mere om fyret. Fyrværterne var velforberedte, havde hentet materialer i 
gamle arkiver, talt med folk der er kommet på fyret, lavet plancher om strandinger og 
klithedens botanik, arrangeret gamle lege og spil udendørs. Gæsterne fik gode historier om 
fyret og naturen.  Ud over åbningsdage afholdt gruppen også et familie-nat-arrangement som 
var ganske velbesøgt med 70 deltagere. 
 
Se i øvrigt mere om restaurerings- og formidlingsprojektet på Lodbjerg Fyr, herunder 
fundraising under afsnittet om kulturhistorie.  
 
Nationalparkcenter Thy 
Bestyrelsen godkendte i 2015 en egentlig projektbeskrivelse, der kan indgå som materiale i 
dialog med fonde. Der er desuden i 2015 udarbejdet og godkendt kommuneplantillæg og 
lokalplan for det område i Vorupør nær landingspladsen på kanten af Nationalpark Thy, der 
skal huse Nationalparkcenter Thy på en grund, som Thisted Kommune har stillet vederlagsfrit 
til rådighed for nationalparkcentret.  
 
En gruppe samarbejdspartnere er involveret i en nærmere drøftelse af indholdet og graden af 
involvering i nationalparkcentret. Det har bl.a. medvirket i en studietur til Danmarks 
Borgcenter i Vordingborg. Der har i 2015 været god dialog med en række fonde, der kunne 
have interesse i at medvirke til at etablere Nationalparkcenter Thy. Dialogen rækker videre ind 
i 2016 og har bl.a. medvirket til at søge flere samarbejdspartnere – på lokalt niveau men også 
på nationalt niveau.   
 
Vækstforum i Region Nordjylland har givet tilskud til et delprojekt som led i fondsafklaringen 
kaldet ”Mere end øjet ser”, der involverer videreudvikling af nationalparkens app i et 
partnerskab med bl.a. Thisted Kommune, Museum Thy, Thy Turistforening og Museumscenter 
Hanstholm.  
 
Thisted Kommune besluttede i 2015 at støtte etableringen af nationalparkcentret med direkte 
tilskud og in-kind ydelser til en værdi af i alt 5 mio. kr. Støtteforeningen for Nationalpark Thy 
har i 2015 desuden påtaget sig at stå for en indsamling af midler fra lokale foreninger, 
virksomheder og borgere til Nationalparkcenter Thy. Forberedelsen af kampagnen er sket i tæt 
samarbejde med sekretariatet for Nationalpark Thy.  
 
Nationalpark TV 
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. 
Siden begyndelsen af 2014 er Nationalpark TV sendt i et samarbejde med Folkekirkeligt TV i 
regi af foreningen ”Nordvestjysk Lokal TV” med sendetilladelse på Kanal Midt-Vest. Der 
nyproduceres og sendes to halvtimes udsendelser hver uge året rundt.    
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Hele 2015 har TV Midt-Vest Mokka købt og sendt de 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 vides det, at 
Nationalpark TV har en stor og trofast seerskare i lokalområdet og det halve Jylland. Af 
tilkendegivelserne ved vi desuden, at udsendelserne også inspirerer til besøg i Nationalpark 
Thy fra såvel Varde, Bjerringbro, Skagen og Hjørring!  
 
Udsendelserne fra Nationalpark TV kan desuden ses frit af alle på internettet via Vimeo 
(www.vimeo.com), således at man fx kan streame det direkte på sit smart TV, eller TV via fx 
Apple Box, Chromecast, eller på PC, tablet eller smart phone. Statistikken fra Vimeo fremgår af 
bilag 3. Der er desværre ikke i 2015 fundet en løsning med Naturstyrelsen, der hoster 
nationalparkernes hjemmeside, med at få Nationalpark TV tilbage på www.nationalparkthy.dk 
på en mere fremtrædende plads, men udsendelserne kan dog tilgås fra nationalparkens 
hjemmeside (fra forsiden nederst til højre).  
 
FormidlingsNetværk Nationalpark Thy 
Et af højdepunkterne i 2015 har været udgivelsen af en ny familiebog 
”Oplev Nationalpark Thy med Pil og Storm”. Bogen, der har en 
målgruppe i de 10-12 årige, fortæller om 25 arter og 
naturfænomener, som er særlige for nationalparken. Pil og Storm er 
tegnede guider til naturen. De tager læseren med på en rundfart, 
hvor der blandt andet er kødædende planter, vandrende klitter og en 
myg, der kan danne en ”rose”. Samtidig udfordrer de børnene og 
giver ideer til at komme ud at lege og lære i naturen. Læs mere på 
http://nationalparkthy.dk/nyheder-thy/2015/med-pil-og-storm/.  

Formidlingsnetværket koordinerer desuden en række aktiviteter, som 
bl.a. ses i det følgende.  
 
High5 formidlingskoncept 
Første del af High5 formidlingskonceptet, High5-Nature blev færdiggjort i 2015. I konceptet er 
udvalgt 25 arter og fænomener til High5-Nature fordelt på fem kategorier, som kan opleves på 
http://nationalparkthy.dk/oplev-nationalparken/high5-intro/. Konceptet skal hjælpe gæster 
uden særlige forudsætninger til gode nationalparkoplevelser, ved at besvare spørgsmål som: 
Hvad kan vi se? Hvor skal vi starte? og 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 nationalparkens vilde natur og særprægede geologi. 
 
Nationalpark Thy app’en  
Nationalpark Thy app’en til smart phones har fået ny brugerflade og er udvidet. I forbindelse 
med lanceringen af High5 konceptet er alle 25 arter og fænomener lagt ind i Nationalpark Thy 
app’en og platformen er opdateret til en angiveligt mere smidig og nutidig udgave. 
 

Figur 17. Oplev 
Nationalpark Thy med 
Pil og Storm. 
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Nationalparkdag og Pinse i Nationalpark Thy 
Hvert år den 24. maj fejrer europæiske 
nationalparker den internationale nationalparkdag 
valgt efter indvielsen af de første europæiske 
nationalparker i Sverige i 1909. I Thy blev det i 
2015 fejret med en række af aktiviteter over flere 
dage under navnet ”Pinse i Nationalpark Thy” (22.-
25. maj). Her blev budt på forskellige aktive 
oplevelser i form af oplevelsesløb, cykelstafet, 
naturvejlederture, guidet bustur, sælsafari i RIB-
båd, stjerneløb for børnefamilier, information om 
nationalparkcentret i Vorupør, m.m.    
Der var desuden mulighed for at købe et ophold 
med aktiviteter og forplejning på www.visitthy.dk.  
  
Oplevelserne var tilrettelagt i samarbejde med Naturstyrelsen Thy, Friluftsrådet, Nordvest 
Safari, Kystbyernes Netværk, Børn i Naturen, Frivillige nationalparkværter og Thisted 
Kommune samt Thy Turistbureau. 
 
Busrute 88 Nationalpark Thy 
Projektet var med til at igangsætte Busrute 88 i 2013. Det er en sommerbusrute, som kører 
gennem Nationalpark Thy med en guide fra nationalparken på hele turen. Det har alle årene 
været en stor succes, og i 2015 har ca. 15 ud af 18 afgange været udsolgt. Busruten kørte i 
2015 to forskellige ruter med guide på bussen, mens frivillige værter har stået klar til at byde 
velkommen på udvalgte lokaliteter undervejs. For at støtte guidernes og de frivilliges 
formidling, er der 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. 
 
Kommerciel naturvejledning 
I samarbejde med Nordvest Safari afprøvede vi i forbindelse med Nationalparkdagen et nyt 
kommercielt naturvejledningskoncept i form af sælsafari i RIB båd omkring Agger Tange. 
Konceptet blev udviklet i fællesskab, Nordvest Safari var udførende, mens Nationalpark Thy 
bidrog til at synliggøre arrangementet.  
 
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. Der har været henholdsvis 77 og 214 
arrangementer med i kalenderne. Data til arrangementskalenderen 
trækkes ud af websiden Thy360.dk, som søger at samle alle 
arrangementer i Thy i en portal. I arrangementerne deltog i alt 5.755 
deltagere i 2015.  
 
 
  

Figur 18. Nationalparkdag i Vorupør 2015. 
Foto: Bo Immersen 
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2.3.6 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 
Der er fortsat fokus på at samarbejde med befolkningen om udvikling af projekter i 
Nationalpark Thy såvel foreninger som enkeltpersoner. Nationalparkværterne har hvert år, og 
igen i 2015, glæde af den lokale biologiske forenings (BFN) kursusafdeling, som tilbyder 
naturfaglige kurser med kompetente undervisere. Det er med til at opkvalificere værterne til 
glæde for både nationalparkens gæster og værterne selv. 
 

 
Figur 19. Oversigt over gennemførte frivilligprojekter fra 2010-2015. Med bobler er markeret, hvilket år 
et projekt er igangsat i nationalparkregi. De farvede streger markerer, at projekterne fortsat løber. 
Stivogterprojektet er dog igangsat forud for nationalparkens etablering.  

Flere projekter er startet i Støtteforeningen som f.eks. stivogterprogrammet, der blev iværksat 
allerede før nationalparken formelt blev etableret. I 2015 har Nationalparken helt konkret 
understøttet programmet med jakker til stivogterne, så alle kan se, hvilket ærinde de er ude i. 
Programmet er populært og pt. har alle afmærkede vandrestier en ”vogter”, der gør sit til, at 
der ser ordenligt ud på stien.  
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De fleste projekter med frivillige bliver gennemført år efter år. Men enkelte projekter bliver 
også afsluttet som udvikling af litteraturbasen og afholdelse af videnslejren om mos. Der er 
ikke i 2015 iværksat nye initiativer i frivilligprogrammet – om end det også kan medregnes 
som involvering af frivillige, at mange har bidraget til revision af nationalparkplanen gennem 
deltagelse i arbejdsgrupper.  
 
Samlet set har ca. 200 mennesker i 2015 bidraget betydeligt til opgaveløsningen i 
Nationalpark Thy.   
 

 
Figur 20. Oversigt over antallet af frivillige i forskellige programmer m.m. i årene 2010-2015.  

Værtsrollen i besøgshuset på Stenbjerg Landingsplads er stadig det mest omfattende 
frivilligprojekt i Nationalpark Thy, og tilgangen af frivillige er fortsat. I 2015 har huset været 
bemandet med frivillige alle åbningsdage fra 1. april til 31. oktober. 34 dage i højsæsonen har 
der været mindst to på vagt.  
 
En del af erfaringerne fra nationalparkværtprogrammet på Stenbjerg Landingsplads har kunnet 
bidrage til opstarten af det lidt tilsvarende program på Lodbjerg Fyr, der er startet med et 
antal åbningsdage henover skolernes sommerferie. Egentlig udbygning af frivilligprogrammet 
på Lodbjerg Fyr afventer dog finansiering og gennemførelse af et større restaurerings- og 
formidlingsprojekt. 
 
Den faste gruppe af Frivillige Nationalparkværter er igen i 2015 forøget og består af lokale 
folk, men også mennesker der er kommet i området i årevis og har sommerhus i Thy. 
Nationalpark Thy har derfor frivillige fra hele landet og en enkelt fra Tyskland. De nye værter 
rekrutteres hovedsagelig ved ”mund til mund” metoden; enkelte via vores hjemmeside.  
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Figur 21. Udviklingen i frivillige nationalparkværter i huset på Stenbjerg Landingsplads og Lodbjerg Fyr i 
årene 2010-15 

 
Igen i 2015 er der afholdt basiskurser for nye værter. Kurserne er obligatoriske og har fire 
moduler. Et om nationalparkens natur, kultur og organisation, et om færdselsregler i naturen 
(Naturbeskyttelsesloven i praksis), et om værtsrollen og et kursus med grundlæggende 
førstehjælp. Med dette basisprogram er man kvalificeret til at kalde sig Nationalparkvært. 
Kurserne er desuden obligatoriske for formidlingspartnere. I 2015 deltog 12 personer i alle 
kurser. Desuden tilbydes værterne mere specifikke kurser om nationalparkens natur 
tilrettelagt af Biologisk Forening Nordvestjylland, 
 
Nationalparkværterne har kontakt med tusindvis af nationalparkens gæster i huset på 
Stenbjerg Landingsplads, Lodbjerg Fyr, på offentlige ture og som lokale værter på årets 
turistbusrute 88. Gæsterne møder engagerede og vidende værter, der gerne deler deres 
personlige glæde ved naturen og kulturhistorien i Nationalpark Thy. Nationalparkens 
frivilligkoordinator mødes jævnligt med værterne, for at holde dem opdateret med aktuel viden 
og udvikle opgaverne. Én gang årligt tager alle værter på studietur, for at lære af andre. I 
2015 gik turen til Bovbjerg Fyr, hvor der blev udvekslet erfaringer med en del af stedets 
mange frivillige.  
 

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 i nationalparkområdet og sikre gennemførelse af pleje ved behov, samt at 
inddrage frivillige i både overvågningsarbejdet og plejen. Pleje udføres af de frivillige eller af 
professionelle alt afhængig af plejeopgavens karakter og omfang.  
 
Dataene overgår fra BFN til Naturstyrelsen Thy, der herefter kan benytte dataene til 
opdatering af de såkaldte ”Pas På”-kort, som benyttes i forbindelse med arealdriften.   
 

13 15 21 22 27 30

5
8

9

0

10

20

30

40

50

År 2010År 2011År 2012År 2013År 2014År 2015

Frivillige værter i Stenbjerg 
Landingsplads og Lodbjerg Fyr 

2010-2015

Lodbjerg

Stenbjerg



33 
 

Koordineringen omkring de frivillige, afholdelse af opstartskursus, plejeevents og evaluering, 
opsamling af data og koordinering af plejeindsatsen gennemføres i samarbejde mellem 
Biologisk Forening for Nordvest Jylland, Naturstyrelsen Thy og Nationalparkfonden.    
 
Projektet har nu kørt i 3 år. Frivillig-behovet i projektet forventes at ligge omkring 12 grupper. 
Tallene for tilslutningen til projektet ses nedenfor.  

 2013 2014 2015 
Antal grupper 5 12 11 
Antal frivillige 10 20 18 
Antal tilsete forekomster 16 46 62 

 
Evalueringen af sæson 2015 viser at projektet er udbytterigt både for de frivillige og for 
naturen. Efter tre år er projektet dog modent til en revision/videreudvikling. Denne er 
påbegyndt i 2015 og tager udgangspunkt i de frivilliges tilbagemeldinger og erfaringer fra 
koordinatorerne.  
 

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. En tilladelse udløber efter tre år, hvorefter den skal søges fornyet, hvis man fortsat 
ønsker at bruge logoet på produkterne.  
 
Certificeringsudvalget behandlede igen i 2015 en række ansøgninger – både om fornyelse af 
tilladelser, samt nye ansøgninger til fødevarer og non food. I alt har nu 34 virksomheder og 
privatpersoner lov til at bruge logoet på deres produkter. De kan alle ses på nationalparkens 
hjemmeside: http://nationalparkthy.dk/udvikling-og-samarbejde/samarbejdspartnere/  
 
I foråret 2015 lancerede Thisted Bryghus en ny serie af såkaldt ”nordiske øl” – tre humlefrie øl 
baseret på økologisk maltbyg, blade og frugter fra Nationalpark Thy. Øl fra nationalparken var 
desuden indholdet i en særlig Cold Hawaii øl. Lanceringen af de nye øltyper har vist sig at 
være en stor succes for bryghuset.  
 
SEGES i Århus har i 2015 desuden taget initiativ til at drøfte eventuelle yderligere afsætnings-
muligheder for kvalitetsprodukter fra de danske nationalparker, især naturplejekød. 
 

Analyse af Nationalpark Thys medieeksponering 
Nationalpark Thys mediesynlighed var højere i 2015 end i 2014. Stigningen i synlighed var 
især tydelig i de landsdækkende medier, hvilket giver markant højere læsertal og 
annonceværdi. Den største historie med Nationalpark Thy i hovedrollen var historien om 
Thisted Bryghus’ lancering af tre nye øl lavet på urter og frugter fra nationalparken. Historien 
tiltrak opmærksomhed året igennem og genererede 105 omtaler (10 % af omtalen). To af 
årets øvrige top tre historier havde ikke Nationalpark Thy i hovedrollen, men indeholdt mere 
indirekte omtale af nationalparken. Dette gælder historien om ulvens indtog i Danmark, som 
med 209 omtaler var den største historie i 2015 (20 % af omtalen). Indvielsen af Nationalpark 
Skjoldungernes Land på Sjælland var den tredjestørste historie og havde ligeledes indirekte 
omtale af Nationalpark Thy (9 % af omtalen).   
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Medieeksponeringen i 2015 omfattede 1052 omtaler (mod 918 i 2014) med et samlet læsertal 
på 75 mio. (60,2 mio. i 2014) og en estimeret annonceværdi på 14,5 mio. kr (mod 11,6 mio. 
kr i 2014). Eksponeringsværdien af Nationalpark TV er desuden søgt opgjort svarende til 
estimeret annonceværdi på 28,7 mio. kr (mod 27,1 mio. kr i 2014).  
 
Samlet set estimeres annonceværdien for Nationalpark Thy altså at være steget til 43,2 mio. 
kr (mod 38,6 mio. kr i 2014), hvilket 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 2015 har Thy Turistforening i samarbejde med Naturstyrelsen Thy arrangeret 
vandreferier i Nationalpark Thy som en pakke der inkluderer overnatning, måltider og 
bagagetransport. Også i 2015 har vandreferierne været et populært tilbud, og turistchef Ole 
Riis har oplyst, at det er muligheden for at få guider med, der sætter begrænsningerne for, 
hvor mange ture, der kan gennemføres. 
 

Bestilte ture og events i Nationalpark Thy 
FormidlingsNetværket koordinerer henvendelser om bestilling af guidede ture i Nationalpark 
Thy. I 2015 blev der afholdt 309 af sådanne arrangementer med i alt 9.487 deltagere. Dertil 
kommer, at der har været mindst 8.342 deltagere i 8 særlige events 2015  
 

2.3.7 Projektansøgninger 
Nationalpark Thy har i 2015 søgt midler fra:  
 Friluftsrådet om midler til projektet ”Mistbænk binder skoler og Nationalpark Thy sammen”, 

som fik bevilget 14.700 kr, samt ”High5 – formidling af karakteristiske arter”, som blev 
bevilget 30.000 kr.  

 Børns møde med kunsten om 34.533 kr til ”Landshape – udvikling og afprøvning af 
undervisningsforløb”.  

 Thisted Kommune om 600.000 kr til restaurerings- og formidlingsprojektet på Lodbjerg 
Fyr. Ansøgningen blev imødekommet.  

 Thisted Kommune om midler og in kind ydelser til etablering af Nationalparkcenter Thy. 
Ansøgningen blev imødekommet. Værdien heraf anslås at være ca. 5.000.000 kr.  

 Vækstfonden, Region Nordjylland om 280.000 kr til et forprojekt til Nationalparkcenter Thy 
kaldet ”Mere end øjet ser”. Ansøgningen blev imødekommet.  

 En fond er desuden ansøgt om 3.600.000 kr til restaurerings- og formidlingsprojektet på 
Lodbjerg Fyr. Ansøgningens behandling afventer afklaring om mulighed for øget 
egenfinansiering.  

 
Der er desuden indledt dialog med en række større fonde vedr. Nationalparkcenter Thy samt 
Lodbjerg Fyr.  
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2.3.8 Netværk og samarbejde 
Nationalparkens sekretariat har i 2015 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 
Nationalpark Thy – 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 2015 grundet arbejdet med nationalparkplanen). Dertil kommer medvirken 
ved møder, konferencer og workshops i en række relevante fora og netværk i Danmark. I 
2015 har det fx været deltagelse i Biodiversitetssymposium på Aarhus Universitet.  
 

2.4 Redegørelse for reservation 
Bestyrelsen for Nationalparkfond Thy har reserveret 2,3 mio. kr fra 2015 til projekter, heraf de 
fleste til gennemførelse i 2016. Projekterne fremgår af tabellen herunder.  

 
 

  

Opgave (beløb i kr.) Reserveret år Beløb (kr.)  Forbrug 2015 Beløb videreført til 2016 (kr.) Forventet afsluttet

Formidlingssteder 

Lodbjerg Fyr ‐ reservation til renovering og formidling 2014 500.000 0 500.000 2017+

Lodbjerg Fyr ‐ reservation til renovering af oliehuset. BS‐møde d. 26‐08‐2015 2015 200.000 0 200.000 2016

700.000

Naturprojekter  Reserveret år Beløb  Forbrug 2015 Beløb videreført til 2016 Forventet afsluttet

Overgangszoner Tvorup/Nystrup 14‐15 NST 2015 180.000 99.526 80.474 2016

910101 ‐ Vangså (rydning, grøfter og afgræsning NST) 2015 47.000 39.600 7.400 2016

910103 ‐ Faddersbøl (rydning, grøfter og afgræsning NST) 2015 88.000 17.500 70.500 2016

910104 ‐ Genopretning af Lille Sivikær NST 2015 120.000 94.006 25.994 2016

Naturforbedringer i samarbejde med Thisted Kommune 2014 250.000 12.105 237.895 2016

Krondyr 2013 70.000 13.397 0 2016

Lobeliesøer NST 2014 120.000 0 120.000 2016

Lortpøt paddeskrab 2015 30.000 4.901 25.099 2016

567.362

Naturovervågning

Basisregistrering markfirben  2014 53.000 0 53.000 2016

Friluftsfaciliteter Reserveret år Beløb  Forbrug 2015 Beløb videreført til 2016 Forventet afsluttet

Udsigtsplatform v. Sårup NST  2015 98.000 0 98.000 2016

98.000

Kulturhistoriske projekter Reserveret år Beløb  Forbrug 2015 Beløb videreført til 2016 Forventet afsluttet

Formidling ved Nebel I 2015 50.000 0 50.000 2016

Formidling ved Lodbjerg 2015 50.000 0 50.000 2016

Seminar om sandflugt   2015 20.000 0 20.000 2016

120.000

Støtte til forskning Reserveret år Beløb  Forbrug 2015 Beløb videreført til 2016 Forventet afsluttet

Støtte til forsknings‐ og studenterprojekter 2015 75.000 ny aftale pr. 2016 25.000 ingen

Litteraturbase 2015 60.000 30.256,26 29.744 2016

54.744

1.540.106

Nationalparkcenter Thy 2015 1.000.000 258.611 741.389 2018

2.334.494
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3 Oversigt over bilag: 
 
Bilag 1: Årsrapportbilag fra Naturstyrelsens årsrapport 
 
Bilag 2: Samlet oversigt over tilsagn, tilskud, m.v. til Nationalpark Thy, 2009-2015 
 
Bilag 3: Statistik over Nationalpark TV på vimeo 
 
Bilag 4: Analyse af Nationalpark Thys medieeksponering 
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Bilag 1





Oversigt over eksterne tilsagn, Nationalpark Thy 2008-2015

Direkte tilsagn om tilskud værdi for NP Thy Samlet projektsum Note
Radio- og TV-nævnet Tilskud til Nationalpark TV, 2009-2013 478.903
Friluftsrådet Tilskud til FormidlingsNetværk Nationalpark Thy 2011-2013 1.300.000
Thisted Kommune Tilskud til istandsættelsesarbejder på Lodbjerg Fyr 2011-2012 200.000
Lokale- og Anlægsfonden Tilskud til Svaneholmhus, faciliteter 300.000
Arbejdsmarkedets Feriefond Tilskud til Svaneholmhus, formidling 650.000
Snedsted Nørhå Sparekasses Jubilæumsfond Tilskud til film om Ålvand Klithede 35.000
Færch fonden Tilskud til forprojekt, Lodbjerg Fyr 100.000
Region Nordjylland Tilskud til projekt "Erhvervsudvikling i Nationalpark Thy - netværksdannelse og kompetenceudvikling" 250.000
Naturstyrelsen Tilskud til formidling på Lodbjerg Fyr (som led i et større projekt, der søges finansieret) 600.000
Færch fonden Tilskud til Lodbjerg Fyr - restaurering og formidling 1.500.000
Thisted Kommune Tilskud til Lodbjerg Fyr - restaurering og formidling 600.000
Friluftsrådet Tilskud til "På sporet af Nationalpark Thy 72.500
Region Nordjylland Tilskud til "Nationalpark Thy Møbler" 155.000
Friluftsrådet Tilskud til FormidlingsNetværk Nationalpark Thy 2014-2016 1.170.000
Thisted Kommune Tilskud til Nationalparkcenter Thy 2.000.000
Region Nordjylland, m.fl. Tilskud til "Mere end øjet ser" 280.000
Friluftsrådet Tilskud til "Mistbænk binder skoler og Nationalpark Thy sammen" 14.700
Friluftsrådet Tilskud til High5 - formidling af karakteristiske arter 30.000
Børns møde med kunsten Tilskud til "Landshape - udvikling og afprøvning af undervisningsforløb 34.533

Oversigt over projekter, hvor NP Thy er partner i eksternt finansierede projekter, m.m.
Erhvervsministeriets konkurrenceudsatte pulje Powered by Cycling - Panorama, 2014-15 (Lead partner: Østdansk Turisme) 3.764.600 25.204.800
Radio- og TV-nævnet Tilskud til Nordvestjysk Lokal TV 825.800 1.616.470
Realdania Yderområder på forkant (Thisted Kommune) 500.000

Salg af tv-udsendelser (2010-2015) TV Midt-Vest (Mokka) og TV2 Nord (Salto) 1.468.500

Værdi af direkte tilskud i alt 16.329.536 26.821.270

Oversigt over "in kind" tilskud til Nationalpark Thy
TV Midt-Vest Stiller arkivmateriale gratis til rådighed for Nationalpark TV ikke værdisat
Thisted Kommune Betaler en del af huslejen for besøgscentret v. Stenbjerg Landingsplads ikke værdisat
Thisted Kommune Har overdraget en grund og saneret udenomsarealer ved Svaneholmhus, Aggervej 35 300.000
Thisted Kommune Har givet tilsagn om vederlagsfri benyttelse af grund til Nationalparkcenter samt værdi af p-pladser 3.000.000
I alt (tilskud og "in kind" ydelser) 19.629.536

Oversigt over projekter, som Nationalpark Thy har bidraget til (fra kontant tilskud til støtteskrivelse til fondsansøgning)
Arbejdsmarkedets Feriefond, Trafikministeriet, m.fl. "Adgang til Nationalpark Thy" (projektejer Naturstyrelsen Thy) 31.231.227 1
Erhvervsministeriets konkurrenceudsatte pulje Oplevelsesbaseret Kystturisme, delprojekt "Kysten som servicelandskab" (Projektejer Visit Nordjylland) 5.200.000 2
15. Juni Fonden Den terrestriske leddyrsfauna i Nationalpark Thy; Klitter, klitheder og hedemoser (Aarhus Universitet) 313.000

15. Juni Fonden Mosserne i Nationalpark Thy (HabitatVision) 500.000 3

15. Juni Fonden Laverne i Nationalpark Thy (HabitatVision) 559.578 3

Friluftsrådet, Lokale Grønne Partnerskaber, Lokalsikringsprisen, 
Folkeoplysningsudvalget i Thisted Kommune samt Dansk Tennis Fond Gå-nu-nat shelter til større grupper (DDS Klitdivision efter aftale med Naturstyrelsen Thy) 368.181

I alt 38.171.986

Samlet værdi tilført udover midler fra Finansloven til Nationalpark Thy 57.801.522

1. Nationalpark Thy har i årene 2010-13 samlet 4,7 mio. kr til NST Thy som andel af den lokale medfinansiering af projektet

2. Nationalpark Thy indgik  som partner i projektet sammen med bl.a. Nationalpark Mols Bjerge - og bidrog med et mindre beløb som led i Visit Nordjyllands medfinansiering

3. Nationalpark Thy har bidraget med midler fra forskningspuljen til de to forsknings- og registreringsprojekter samt med støtteskrivelser til fondsansøgning

Dertil kommer, at området efter udpegningen af Nationalpark Thy generelt har tiltrukket donationer fra fonde, tilskud fra LAG-midler m.m., hvor nationalparken ofte angives som årsag til bevillingen
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Your Total Statistics on Vimeo

https://vimeo.com/stats/totals/range:year 1/3

Date Comments Likes Total Loads Total Plays +

Week of Dec 29, 2014 0 0 622 96

Week of Jan 5, 2015 0 0 5,060 326

Week of Jan 12, 2015 0 0 4,879 308

Week of Jan 19, 2015 0 0 4,866 310

Week of Jan 26, 2015 0 1 5,731 575

Week of Feb 2, 2015 0 3 5,923 561

Week of Feb 9, 2015 0 1 6,043 440

Week of Feb 16, 2015 0 0 5,435 427

Week of Feb 23, 2015 0 0 11,783 758

Week of Mar 2, 2015 0 1 7,053 449

Week of Mar 9, 2015 0 2 4,835 282

Week of Mar 16, 2015 0 1 5,253 716

Week of Mar 23, 2015 0 0 5,249 301

Week of Mar 30, 2015 0 1 4,911 391

Week of Apr 6, 2015 0 0 4,917 436

Week of Apr 13, 2015 0 0 4,729 358

Week of Apr 20, 2015 0 0 5,134 392

Week of Apr 27, 2015 0 0 4,711 381

Week of May 4, 2015 0 0 4,965 276

Week of May 11, 2015 0 0 5,205 319

Week of May 18, 2015 0 0 5,955 459

Week of May 25, 2015 0 0 7,596 704

Advanced Stats

Show past: Week / Month / Year / AllTime / Custom Jan 4, 2015 – Jan 4, 2016
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4/1/2016 Your Total Statistics on Vimeo

https://vimeo.com/stats/totals/range:year 2/3

Week of Jun 1, 2015 0 0 5,958 437

Week of Jun 8, 2015 0 3 4,934 337

Week of Jun 15, 2015 0 0 7,431 1,351

Week of Jun 22, 2015 0 0 7,032 1,647

Week of Jun 29, 2015 0 5 5,075 364

Week of Jul 6, 2015 0 0 5,751 355

Week of Jul 13, 2015 0 1 5,388 308

Week of Jul 20, 2015 0 0 5,295 405

Week of Jul 27, 2015 0 1 5,050 299

Week of Aug 3, 2015 0 2 5,252 310

Week of Aug 10, 2015 0 2 7,152 628

Week of Aug 17, 2015 0 1 5,262 360

Week of Aug 24, 2015 0 6 6,351 296

Week of Aug 31, 2015 0 2 6,753 654

Week of Sep 7, 2015 0 5 5,374 307

Week of Sep 14, 2015 0 2 4,865 301

Week of Sep 21, 2015 0 3 5,396 336

Week of Sep 28, 2015 0 0 5,795 361

Week of Oct 5, 2015 0 0 4,888 262

Week of Oct 12, 2015 0 1 4,193 254

Week of Oct 19, 2015 0 0 6,339 640

Week of Oct 26, 2015 0 1 5,660 688

Week of Nov 2, 2015 0 0 5,152 391

Week of Nov 9, 2015 0 0 7,350 333

Week of Nov 16, 2015 0 0 8,158 468

Week of Nov 23, 2015 0 2 8,603 574

Week of Nov 30, 2015 0 0 8,350 814

Week of Dec 7, 2015 0 0 8,007 197

Week of Dec 14, 2015 0 0 9,001 396

Week of Dec 21, 2015 0 0 4,056 242

Week of Dec 28, 2015 0 0 4,491 239

Week of Jan 4, 2016 0 0 496 7

Totals 0 47 309,713 23,826

Export this data: CSV / XML / Tab delimited
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5/1/2016 Your Geographical Statistics on Vimeo

https://vimeo.com/stats/geo/range:year 1/4

Total Loads Total Plays

266,848 21,235
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7,769 1,017
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23 Austria

24 South Korea
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Nationalpark Thy 
Overblik og indsigt i medieåret 2015 

 Synlighedsanalyse 2015 

HOVEDKONKLUSIONER: 
 

• Nationalpark Thys mediesynlighed var højere i 2015 end i 2014. 

• Stigningen i synlighed var især tydelig i de landsdækkende medier, hvilket også kan ses i de markant 
højere læsertal og annonceværdier. 

• Den største historie med Nationalpark Thy i hovedrollen var historien om Thisted Bryghus’ lancering af 
tre nye øl lavet på frugter og urter fra nationalparken. Historien tiltrak opmærksomhed året igennem 
og genererede 105 omtaler (10 pct.). 

• To af årets øvrige top tre historier havde ikke Nationalpark Thy i hovedrollen, men indeholdt mere 
indirekte omtale af nationalparken Dette gælder fx historien ulvens indtog i Danmark, som med 209 
omtaler var den største historie sidste år (20 % af omtalen). Indvielsen af Skjoldungernes Land på 
Sjælland var den tredje største historie sidste år, og havde ligeledes kun indirekte omtale af 
Nationalpark Thy. Denne historie fik 95 omtaler, svarende til 9 pct. af Nationalpark Thys 
mediedækning. 
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Hovedtal for 2015 
 Nøgletal og emner 

2 

National- 
park Thy 

Antal omtaler Læsertal 
Estimeret 

annonceværdi 
(DKK) 

Q1 268 23.331.712 4.142.241 

Q2 290 20.072.726 4.085.022 

Q3 277 17.603.086 3.753.933 

Q4 217 14.040.637 2.648.425 

Total 2015 1052 75.048.161 14.629.621 

Total 2014 918 60.201.410 11.563.815 

National- 
park Thy 
med: 

Antal 
omtaler 

Læsertal 
Estimeret 

annonceværdi 
(DKK) 

Natur 181 15.693.477 2.986.928 

Turisme 13 1.063.675 361.549 

Friluftsliv 11 377.762 137.196 

Undervisning 10 418.101 65.593 

Ferie 3 52.000 18.175 

Erhverv 3 105.456 10.765 

Beskæftigelse 1 2.000 3.622 

Total 2015 222 17.712.471 3.583.828 

Total 2014 136 10.950.294 1.925.771 

Natur 
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Turisme 

6% 

Ferie 

1% 

Friluftsliv 

5% 

Erhverv 

1% 

Undervisning 

5% 
Beskæftigels

e 

0% 

National 
park TV  

Antal 
udsendelser 

per uge 

Estimeret 
seertal 

per  uge 

Estimeret 
annonceværdi 

per uge 

Kanal Midt-vest 
2  x 30 min. 
+ 8 genuds. 

10.000  105.352 

TV Midtvest 
Mokka 

2  x 30 min. 
+ 2 genuds. 

50.000 322.691 

TV2 Nord Salto 
1  x 30 min. 
+ 1 genuds. 

18.500 123.096 

 Vimeo* 458 afspilninger 
(i alt 23.826 afspiln.) 

458 1.508 

Total (uge) 16 80.667 552.647 

Total 2015 832 4.194684 28.737.644 

Total 2014 624 4.194.684 27.078.544 

* Vimeo tilbyder ikke annoncering, i modsætning til fx Youtube. Estimering af annonceværdi er derfor foretaget ud et gennemsnit af CPM/’Cost-Per-Million’ for hhv. Youtube og Pinterest. 

Der findes desværre ikke tilgængelige CPM data for Vine, som er den mest sammenlignelige tjeneste.  

Tallene for 2014 er opjusteret, da sammenligningen sidste år udelukkende tog udgangspunkt i Youtubes relativt lave CPM. 



Nationalpark Thy  
Udvikling i omtale, månederne 2015 
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MÅNEDER 

Nye øl fra Thisted Bryghus er lavet 
med urter og frugter fra 

Nationalpark Thy. 
Cykelstiprojektet afsluttes med 

indvielse i Agger. 

Nationalparken Thy erklæres for en 
kommerciel og økonomisk succes. 

Der afholdes temadag om 
nationalparken, ølpris gives til øl 
brygget på ting fra parken og ny 

parkplan sendes i høring. 

Kronprinsen indvier ny nationalpark på 
Sjælland. I den forbindelse nævnes 
Nationalpark Thy. Frygt for ulvens 

fremfærd giver anledning til at nævne 
ulven i Nationalpark Thy i 2012. 



Nationalpark Thy 
Omtaler fordelt på medietyper, 2015 
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KILDEGRUPPER 

Webmedierne stod for 
næstflest omtaler – omkring 
en tredjedel af den samlede 
medievolumen. Medietypen 
toppede til gengæld i størst 

eksponering  

Knap halvdelen af omtaler af 
Nationalpark Thy blev bragt 

af regionale og lokale 
dagblade 
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MEDIETYPEFORDELING 

Regionale og lokale dagblade Webkilder 

Lokale ugeaviser Landsdækkende dagblade 

Fagblade og magasiner Nyhedsbureauer 

TV-indslag Radioindslag 

Medietypernes betydning for jer 

 
Samlet set, steg Nationalpark Thys omtalevolumen 
med 15 % i 2015 i forhold til 2014. 
 
Igen i 2015, var de regionale og lokale dagblade den 
mediegruppe med flest omtaler. Hele 68 pct. af disse 
omtaler var i nordjyske medier. Webmedierne stod 
for den største eksponering af Nationalpark Thy, 
trods sin lavere omtalevolumen.  
 
Antallet af omtaler i landsdækkende medier steg 
med 39 pct. i 2015 i forhold til 2014, mens 
synligheden forøgedes med hele 68 pct. i 2015 i 
forhold til 2014. 



Nationalpark Thy  
Medie-top 10, antal omtaler 2015 
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ANTAL 

Hvad har jeres top 10 medier af betydning for jer? 

 

Endnu en gang blev Thisted Dagblad det medie, som stod 

for flest omtaler af Nationalpark Thy. Dagbladet stod for 

flere artikler end nummer 2 og 3 til sammen.  

 

Den største eksponering af Nationalpark Thy stod Jp.dk 

(Jyllands-Posten) for, tæt efterfulgt af Nordjyske 

Stiftstidende. Disse to medier toppede desuden i den 

estimerede annonceværdi. 

 

Top 10-listen er også i 2015 domineret af nordjyske lokal- 

og regionalmedier. Jyllands-Postens webmedier var de 

eneste på mediernes top 10, som ikke er nordjyske. 

Samlet set stod nordjyske medier for 46 pct. af 

Nationalpark Thys samlede omtale i 2015, hvilket er et lille 

fald i andel fra 2014. 

 

Top 10-mediernes samlede omtalevolumen landede i 

2015 på 458, hvilket udgør en stigning på 11 pct. i forhold 

til 2014. Summen af omtaler fra ikke-nordjyske medier 

landede endnu en gang på 26. 



Nationalpark Thy  
Omtale fordelt på regioner , 2015 
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REGION NORDJYLLAND 
 

Antal artikler 486 

Bruttodækning 15.168.545 

Annonceværdi 3.590.980 

REGION  
MIDTJYLLAND 

Antal artikler 158 

Bruttodækning 3.275.501 

Annonceværdi 580.832 

 
REGION SYDDANMARK 

 

Antal artikler 70 

Bruttodækning 2.751.625 

Annonceværdi 766.319 

LANDSDÆKKENDE 

Antal artikler 267 

Bruttodækning 51.873.875 

Annonceværdi 9.071.740 

REGION  
HOVEDSTADEN 

Antal artikler 12 

Bruttodækning 569.169 

Annonceværdi 141.991 

REGION 
SJÆLLAND 

Antal artikler 59 

Bruttodækning 1.409.446 

Annonceværdi 477.759 



Infomedia Metode 
 

 

 

  

 Den estimerede annonceværdi beregnes ud fra artiklens 
størrelse/indslagets varighed x annonceringsprisen for det pågældende 
medie. Annonceværdien er således et udtryk for omtalens synlighed og 
er især nyttig relativt set, når man ønsker at vurdere udviklingen i 
medieomtalen over en længere periode, på forskellige 
forretningsområder eller i forhold til konkurrenter. 

 

 Annonceværdien er beregnet ud fra antal ord i 
artiklen/indslaget, eksklusiv billeder. Der er sat en grænse på maksimalt 
to siders omtale pr. artikel. Dvs. at selvom en artikel fylder mere end to 
sider, kan man maksimalt få omtaleværdi af to sider. Negativ omtale 
tæller med i den samlede annonceværdi. 

 

 Bruttolæsere er beregnet ud fra Tns Gallups læsertal/seertal for hvert 
enkelt medie. Bruttolæsertallet viser således antal potentielle 
eksponeringer for omtalen. Her kan en læser/seer tælle mere end en 
gang, såfremt denne læser omtalen i flere medier. 
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