
 

 

Frivillig i Nationalpark Thy 2016 

Frivillig i Nationalpark Thy 
 
At arbejde som frivillig i Nationalpark Thy giver dig mulighed for:  

 at få indflydelse på udviklingen i nationalparken 

 at bruge din viden og lære nyt  

 at møde mennesker  

 at lære nyt om naturen og historien i nationalparken  

 at gøre noget for naturen, gæsterne i nationalparken og arbejde 
sammen med nationalparkens sekretariat  

 
Hvordan bliver man frivillig i Nationalpark Thy? 
Det har stor værdi for Nationalpark Thy, at thyboerne (og folk med en tilknytning 
til området) er med i arbejdet om nationalparken. Derfor har Nationalpark Thy en 
frivilligkoordinator ansat, som du er meget velkommen til at henvende dig til på 
catls@danmarksnationalparker.dk eller 72 54 15 04. 
 
Hvad kan man som frivillig i Nationalpark Thy? 
Herunder finder du oplysninger om hvilke frivillige projekter Nationalpark Thy har 

i gang lige nu. Når du har orienteret dig om mulighederne, så giver du besked til 
Cathrine L. Sørensen ved enten at ringe eller skrive en mail. Herefter vil Cathrine 
kontakte dig og aftale nærmere.  
Nogle opgaver kræver, at man har visse forudsætninger, andre opgaver kræver  
udelukkende at man har lyst til at være med. Se mere på de næste sider.  
 

 
Nationalparkvært i Stenbjerg informationshus 
Vil du gerne være gæsternes vært, når de besøger 
nationalparken? Dele din viden og svare på spørgsmål?  
Det er nogle af opgaverne i Informationshuset på Stenbjerg 
Landingsplads, der har til huse i et af de smukke, gamle fiskerhuse.  
Forudsætninger: Fire basiskurser om Nationalpark Thy. Kurserne 
obligatoriske og gratis.  

 
  

Nationalparkvært på Lodbjerg Fyr  
Vil du tage imod gæster i fyrmesterens stue på det smukke gamle fyr? 
Fortælle gæsterne om livet på fyret gennem tiden og mulighederne for at 
opleve naturen omkring fyret? Fyrmesterens stue blev første gang åbnet 
sammen med frivillige i 2013 og projektet er under stadig udvikling.   
Forudsætninger: Fire basiskurser om Nationalpark Thy. Kurserne 
obligatoriske og gratis.  

Frivilligkoordinator  
Cathrine Lykke Sørensen  

mailto:catls@danmarksnationalparker.dk
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Nationalparkvært på guidede ture og busture 

Har du et godt kendskab til blomster? Kystfiskeri? Landskabet? 

Eller brænder du for noget helt andet i nationalparken, som du 

gerne vil dele ud af på en tur, så har du mulighed for at arrangere 

ture i nationalparken.  

Forudsætninger: Fire basiskurser om Nationalpark Thy. Kurserne 

obligatoriske og gratis.  

 

Nationalparkvært på messer og ved arrangementer 

Af og til rykker vi ud og viser Nationalpark Thy frem på messer 

eller ved større arrangementer.  

Vil du gerne være vores udsendte ambassadør?   

Forudsætninger: At du forinden har erfaring som 
nationalparkvært  
 

 
 

Naturens Besøgsvenner 

Naturens besøgsvenner registrerer værdifulde forekomster af 

planter i Nationalpark Thy, så vi har viden om forekomsternes 

udvikling og eventuelle trusler. Projektet afvikles sammen med 

Biologisk Forening for Nordvestjylland.  

Forudsætninger: Det forventes, at du har et vist plantekendskab. 

 

 
Naturpleje i Nationalpark Thy 

Holder du af frisk luft, ”naturfitness” og at gøre en forskel for 

naturen? Så kan du med mellemrum deltage i naturplejedage i 

Nationalpark Thy, hvor vi fjerner uønskede vækster som bjergfyr 

og hybenrose. Tag bare familien og naboen med. 

Støtteforeningen for Nationalpark Thy arrangerer dagene.  

Forudsætninger: Ingen – kun god energi 
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Stivogter 

Har du en foretrukken afmærket vandresti i Nationalpark Thy? Vil 

du gerne være med til at holde den ryddet for nedfaldne 

smågrene og affald, så den er en god oplevelse for andre? Så kan 

du lave en aftale om at ”adoptere” stien og forpligter dig til at gå 

den igennem med jævne mellemrum. Støtteforeningen for 

Nationalpark Thy står for Stivogterprojektet.  
Forudsætninger: Ingen 

 

Frivillig fotoreporter i Nationalpark Thy 

Frivillige fritids-fotografer formidler store og små nyheder fra 

Nationalpark Thy gennem linsen. Nyhederne lægges op på 

nationalparkens Facebook side: 

”www.facebook.com/breakingnewsnationalpark” Herfra 

eksporteres de til nationalparkens egen webside og 

turistforeningen m.fl. 

Forudsætning: At du er god til at fotografere.                                                            

 

Studerende på sommer-camp   

Er du studerende på en videregående naturfaglig 

uddannelse? Vil du gerne møde andre unge med samme 

interesse? Lære om og arbejde i naturen i Nationalpark 

Thy? Så kan du deltage i vores Summer-Camp, som er en 

primitiv lejr i naturen med nyttigt arbejde og hyggeligt 

fællesskab. Campen afholdes en gang årligt.  

Du kan også melde dig til at hjælpe med praktiske opgaver under campen.  

Forudsætninger:  
Som deltager skal du være studerende på et dansk universitet på et studie, der har naturen som 
omdrejningspunkt (biologi, geografi, skovbrugsvidenskab, naturformidling eller lign.). 
Som hjælper kræver det ingen forudsætninger. 

 
 

 

http://www.facebook.com/breakingnewsnationalpark
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Aktuelle kurser 

Basiskurser afholdes i 2016 på følgende datoer: 

  26/10  Introduktion til Nationalpark Thy 

 02/11  Førstehjælp Kursus  

 09/11  Værtskab  

 16/11  Færdsel i Nationalpark Thy 

Sted og tidspunkt bliver annonceret på vores hjemmeside: 

www.nationalparkthy.dk/udvikling-og-samarbejde/nationalpark-skolen 

 


