
Velkommen til Nationalparkskolen 

Målet med introduktionskurset(basiskursus 1) er, at du får: 

• kendskab til Nationalpark Thys organisation, lovgivningen bag 
og planerne for udvikling i nationalparken. 

• kendskab til landskabets udvikling i Nationalpark Thy. 

• kendskab til centrale naturtyper og arter i Nationalpark Thy. 

• kendskab til hvilke muligheder der er for at være frivillig, og 
hvad vil det sige at være formidlingspartner. 

• øget interesse for at arbejde med og for Nationalpark Thy. 

 

 

 

 

29. maj kl. 15:00-18:00 på Vorupør gl. skole 



”Intro til Nationalpark Thy”  
Basiskursus 1 

 

• Velkomst og dagens program. 

• Leg med navnerunde. 

• Oplæg 1, ved Bo: Nationalpark Thys organisation, lovgivningen 
bag og planerne for udvikling i nationalparken. 

• Oplæg 2, ved Cathrine. Hvilke muligheder er der for at være 
frivillig, og hvad vil det sige at være formidlingspartner. 

• Pause. 

• Oplæg 3, ved David: Landskabets udvikling i Nationalpark Thy. 

• Oplæg 4, ved Anna: Centrale naturtyper og arter i Nationalpark 
Thy. 

• Opsamling og evaluering samt aktuelle tilbud. 



Leg med navnerunde 

Placer dig på et kort i forhold 
til hvor du bor. 

Derefter fortæller du og de 
øvrige: 

1. hvor du bor  

2. hvad du hedder 

3. noget andet som vi andre 
kan huske dig på.  



• 244 km2 

• 55 km fra Hanstholm i 
nord til sydspidsen af 
Agger Tange. 

• 58 % af arealet er fredet  

• 13 % er vildtreservater  

• 25 % af arealerne er 
privatejede  

• 159 personer bor inden for 
nationalparkens grænse. 

 

Barsk og dynamisk 
Landskabet og livet 
er præget og formet 
af vandet, sandet, 
vinden og saltet. 



Nationalpark Thy 

1. Hvad er en nationalpark? – i et internationalt og dansk 
perspektiv. 

2. Baggrunden for oprettelse af nationalparker i Danmark 

3. Lov og bekendtgørelse.  

4. Planerne for udvikling af nationalparken. 

 

 

Bo B. Immersen, Projektleder, formidling og friluftsliv, Nationalpark Thy.  
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Hvad er en nationalpark? 

Større sammenhængende naturområder: 

- Hvor dyre- og planteliv eller landskaber ønskes beskyttet, og der 
sikres en økologisk sammenhæng.  

- Som rummer et særligt geologisk særpræg, høj biodiversitet og 
sjældne naturtyper. 

- Hvor gæster har mulighed for at opleve naturen og de 
kulturhistoriske værdier. 

- Oprettet af landets regering. 
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Nationalparker i verden 
Områder med enestående natur og landskab 

Først og størst 
• Nationalparker i ca. 100 lande. 
• Ældste: Yellowstone Nationalpark 

(1872). 6000 km2, Wyoming. 
• Største: Grønlands Nationalpark 

(1974) 972.000 km2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Europa 

• Sverige 28 fra 1909.  

• Norge: 31 fra 1962. 

• England: 12 fra 1957.  

• Tyskland: 13.  

• Finland: 37. 
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Nationalparker i Danmark 

Lidt historie – baggrund for 
oprettelse af nationalparker i DK: 

 

• 1917: DK’s første naturfredningslov. 

• 1967: Klitlandskaberne i Thy. 

• 1999: OECD kritiserer DK’s 
naturbeskyttelse. 

• 2001: Wilhelmudvalget. 

• 2003 – 2005: 7 pilotområder. 

• 2006: Den Nationale Følgegruppe 
afleverer anbefalinger til ministeren. 

• 2007: Lov om nationalparker 
vedtages. 

• 2008: NP Thy indvies som den første i 
DK. 

 

Thy (2007), Mols (2009); Vadehav (2010); Skjold (2015); 
Kongernes (2017) 
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Den danske konstruktion 

Specielt for Danmark: 

• Ingen særlig beskyttelse eller lovgivning, som i mange andre 
lande. 

• Frivillige aftaler og lokal opbakning. 

 

Ejerforhold 

• Arealerne i nationalparkerne kan ejes både af staten, private, 
kommuner, fonde og andre – Men ikke af nationalparkerne selv. 

 

En dansk nationalpark består af: 

• Et område. 

• En statslig fond. 

• Bestyrelse, råd og sekretariat. 

• Netværk: udvikling i tæt samspil med lokale borgere, stat, 
kommuner og foreninger mv.  

http://danmarksnationalparker.dk/hvorfor-nationalparker/hvad-er-en-dansk-nationalpark/
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Lov om nationalparker 

§ 1. Lovens formål er ved oprettelse af nationalparker at: 

1) skabe og sikre større sammenhængende naturområder og landskaber af 

national og international betydning, 

2) bevare og styrke naturens kvalitet og mangfoldighed, 

3) sikre kontinuitet og muligheder for fri dynamik i naturen, 

4) bevare og styrke de landskabelige og geologiske værdier, 

5) bevare og synliggøre de kulturhistoriske værdier og mangfoldigheden i 

kulturlandskabet, 

6) understøtte forskning og undervisning i områdernes værdier, 

7) fremme befolkningens muligheder for at bruge og opleve naturen og 

landskabet, 

8) styrke formidlingen af viden om områdernes værdier og udvikling, 

9) understøtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder 

erhvervslivet, med respekt for beskyttelsesinteresserne og 

10) styrke bevidstheden om områdernes værdier gennem inddragelse af 

befolkningen i nationalparkers etablering og udvikling. 

 

Brug to minutter til at beslutte: 

Hvilket formål er vigtigst for dig?  



Bekendtgørelse om Nationalpark Thy 

§ 2. Formålet med at oprette Nationalpark Thy er: 

1) 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, 

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, 



Bekendtgørelse om Nationalpark Thy 

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. 



Nationalparkplanen 

• Vores aktiviteter beskrives i en nationalparkplan. 

• Planen revideres hvert 6. år. 

• nationalparkthy.dk/om-nationalpark-thy/nationalparkplanen  

http://nationalparkthy.dk/om-nationalpark-thy/nationalparkplanen/
http://nationalparkthy.dk/om-nationalpark-thy/nationalparkplanen/
http://nationalparkthy.dk/om-nationalpark-thy/nationalparkplanen/
http://nationalparkthy.dk/om-nationalpark-thy/nationalparkplanen/
http://nationalparkthy.dk/om-nationalpark-thy/nationalparkplanen/
http://nationalparkthy.dk/om-nationalpark-thy/nationalparkplanen/


De højest prioriterede indsatser i NP-plan 

• Genetablering af naturlig hydrologi 

• Forøge sammenhængen i klithedenaturen 

• Etablere og vedligeholde vidensgrundlag for adaptiv naturforvaltning 

• Kulturhistorisk Atlas 

• Masterplan for formidling 

• Tilgængelige naturoplevelser året rundt 

• Nationalpark Thy – et stærkt brand 

• Netværk af frivillige 

• Koordinationsforum for erhvervsudvikling 

• Nationalpark Thy produkter 

• Socialøkonomiske virksomheder og nyttejobs 

• Nationalparken i skolen og skolen i nationalparken 

• Forskning i Nationalpark Thy 



Virkemidler 

• Frivillige aftaler med lodsejere 

• Aktiv forvaltning af fondens midler  

• Lokalt engagement, vilje og medejerskab 

• Netværk og samarbejde 

• Fundraising & friendraising!!! 
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Kort pause 

I 2003/2004 igangsattes 7 
pilotprojekter: 

Kongernes Nordsjælland, Lille 
Vildmose, Læsø, Mols Bjerge, 
Møn, Thy og Vadehavet 



Bliv frivillig eller formidlingspartner 

Hvilke muligheder er der for at være frivillig, og hvad vil det sige 
at være formidlingspartner? 

 

Bliv Formidlingspartner http://nationalparkthy.dk/udvikling-og-
samarbejde/partnerskab/  

http://nationalparkthy.dk/udvikling-og-samarbejde/partnerskab/
http://nationalparkthy.dk/udvikling-og-samarbejde/partnerskab/
http://nationalparkthy.dk/udvikling-og-samarbejde/partnerskab/
http://nationalparkthy.dk/udvikling-og-samarbejde/partnerskab/
http://nationalparkthy.dk/udvikling-og-samarbejde/partnerskab/
http://nationalparkthy.dk/udvikling-og-samarbejde/partnerskab/
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Kort pause 
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Mange kursustilbud 

     

 

• Basiskursus 2 den 12/6: Færdsel i NP Thy på Søholt 

• Basiskursus 3 den 19/6: Værtskab og kendskab på EUC Nordvest 

 

Se aktuelle kurser på: http://nationalparkthy.dk/udvikling-og-
samarbejde/nationalparkskolen/  

 

Tilmelding til Jens Handrup på 3050 6992, handrup@outlook.dk  

       

      

http://nationalparkthy.dk/udvikling-og-samarbejde/nationalparkskolen/
http://nationalparkthy.dk/udvikling-og-samarbejde/nationalparkskolen/
http://nationalparkthy.dk/udvikling-og-samarbejde/nationalparkskolen/
http://nationalparkthy.dk/udvikling-og-samarbejde/nationalparkskolen/
http://nationalparkthy.dk/udvikling-og-samarbejde/nationalparkskolen/
http://nationalparkthy.dk/udvikling-og-samarbejde/nationalparkskolen/
http://nationalparkthy.dk/udvikling-og-samarbejde/nationalparkskolen/
mailto:handrup@outlook.dk
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Aktuelt 

     

 

Vil du have arrangementer med i den næste 
arrangementskalender(juli-dec), skal de være 
tastet ind på www.thy360.dk inden 1. juni 
2018. 

 

 

       

      

       

http://www.thy360.dk/


Jeres vurdering - evaluering 

Vi har lavet kurset lidt anderledes denne gang, og vi vil derfor 
meget gerne have din vurdering af kurset.  

 

Alle deltagere bedes evaluere kurset online på 
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=JK6PG32V3512 

 

 

 

 

 

Slides fra i dag kan findes via: 

nationalparkthy.dk/udvikling-og-samarbejde/nationalparkskolen   

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=JK6PG32V3512
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=JK6PG32V3512
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=JK6PG32V3512
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=JK6PG32V3512
http://nationalparkthy.dk/udvikling-og-samarbejde/nationalparkskolen/
http://nationalparkthy.dk/udvikling-og-samarbejde/nationalparkskolen/
http://nationalparkthy.dk/udvikling-og-samarbejde/nationalparkskolen/
http://nationalparkthy.dk/udvikling-og-samarbejde/nationalparkskolen/
http://nationalparkthy.dk/udvikling-og-samarbejde/nationalparkskolen/


23 

Tak for jeres nysgerrighed  

a 

     

 


