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Indledning 

I denne rapport præsenteres i overensstemmelse med nationalparkplanen for 2016-2022 en branding- og 

kommunikationsstrategi for Nationalpark Thy.  

Først præsenteres brandingstrategien. Der er ikke sat en tidsramme på strategien, fordi en brandingstrategi er det lange seje 

træk for identitetsskabelse, fælles forståelse og fortælling om Nationalpark Thy. Mere billedligt kan man sige, at brandet er 

den vare, der stilles frem i udstillingsvinduet. De andre varer eller aktiviteter er mindst lige så vigtige, og brandet lever ikke 

uden og vice versa. 

Dernæst følger kommunikationsstrategien på baggrund af en analyse af Nationalpark Thys nuværende 

kommunikationssituation. Kommunikationsstrategien er i modsætning til brandingstrategien mere flygtig og justeres løbende i 

takt med både egen og omverdenens udvikling og behov. For Nationalpark Thy er det derfor naturligt at revidere 

kommunikationsstrategien, når restaureringen af Lodbjerg Fyr og nationalparkcentret i Nr. Vorupør står færdigt. Herefter vil der 

være nye muligheder og ønsker, som kommunikationen skal opfylde. Derfor præsenteres her en kommunikationsstrategi for 

2018-2019.  

På baggrund af kommunikationsstrategien laves en kommunikationsplan på årsbasis. Med tidens hurtige udvikling af teknologi 

og nye trends er det formålsløst at lave en længerevarende plan. Derfor præsenteres en kommunikationsplan for 2018. 

Baggrund 

Nationalparkplanen 2016-2022 

Branding- og kommunikationsstrategien tager udgangspunkt i nationalparkplanen for 2016-2022, hvor en strategi for 

Nationalpark Thy prioriteres under indsatspunkt 6.2.7. 
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6.2.7 Nationalpark Thy – et stærkt brand 

Nationalpark Thy kan medvirke til at samle kommunen om den store, grønne fortælling (natur, klima, bæredygtighed). Fokus 

skal fx være på besøgscentre, hjemmeside, sociale medier, artikler, historier og features til diverse medier, en bank af smukke 

fotos fra forskellige årstider, som stilles til rådighed også for samarbejdsparter. Nationalpark Thy medvirker til de positive 

fortællinger om Nationalpark Thy – i hele Danmark og udenfor landets grænser. 

  Indsatsområdet indebærer bl.a. at udarbejde og iværksætte en kommunikations- og brandstrategi med afsæt i 

nationalparkens kerneværdier. Nationalpark Thy skal medvirke til at få folk så tæt på naturen som muligt – og har potentialet 

til at få naturen tættere på folk. Brandingen er med til at sætte fokus på det gode liv i Thy. Den skal tale til følelserne, den 

længsel som mennesker i det moderne samfund har efter naturen, noget mere oprindeligt, noget rodfæstet og mere 

bæredygtigt og giver mening til livet. 

  Etableringen af et nationalparkcenter i Vorupør er en væsentlig del af indsatsområdet. Her søges skabt en markant indgang 

til nationalparken, som kombinerer det bedste fra en oplevelsesdestination med en læringsfacilitet. På nyskabende og 

bæredygtig vis aktiveres det store engagement i lokalområdet i formidlingen af nationalparkens unikke natur og kulturarv. 

Som landets første nationalparkcenter skal det desuden demonstrere, hvordan man kan udvikle et bæredygtigt byggeri på 

kanten af et af Danmarks smukkeste naturområder. Og her, kan man som besøgende i området få naturen i hovedet og 

tilegne sig viden om Danmarks største vildmark, den seneste sandflugt, kystfiskeriet – og de mange naturoplevelser i 

Nationalpark Thy, der venter lige udenfor døren.  

  Det er ligeledes en del af indsatsområdet, at Lodbjerg Fyr udvikles til et levende fyrtårn for Nationalpark Thy. Lodbjerg Fyr skal 

være et sted, man vender tilbage til gang på gang for at opleve essensen af Nationalpark Thy. Her får man i særlig grad 

fornemmelsen af, hvordan levevilkårene har været gennem århundreder i et sandsandflugtshærget landskab på kanten af 

havet. Fyrmesterens stuer vil blive omdrejningspunktet i det levende fyr med formidling af livet på fyret og en café, der giver ro 

til at dykke ned i en flig af fyrets historie over en kop kaffe. Det bygningsfredede fyrkompleks restaureres og føres nænsomt 

tilbage i udtryk til 1883, men tilpasses nye funktioner og fremtidens standard for bæredygtighed og som et godt eksempel på, 

hvordan man i et yderområde kan sikre, udvikle og formidle de stedbundne potentialer. 

Endvidere beskrives i nationalparkplanen under indsatspunkt 6.3.8 således: 

6.3.8 Nationalpark Thy – en eksklusiv oplevelse 

Nationalpark Thy har potentialet til at være kernen i en eksklusiv oplevelse som besøgende i Thy – også i en international 

sammenhæng. Nationalpark Thy skal ikke skaffe turister i hobetal, men medvirke til at skabe særlige oplevelser af høj kvalitet, 

til de, der værdsætter nationalparkens værdier. Det vil styrke nationalparkens brand og skabe besøgende også udenfor den 



             
 

[5] 
 

normale turistsæson. Der bør sættes fokus på den eksklusive oplevelse for de, der værdsætter naturoplevelser – også fra 

udlandet. Det kan involvere uddannelse af mere professionelle guider, oplevelsesture med spiseligt fra nationalparken 

udenfor sæsonen – fx baseret på forårets friske urter, krondyr, havtorn, m.m. 

  Kortlægning og formidling af værdierne – og guider af høj kvalitet, evt. med videreudvikling ud fra en oplevelsesvinkel er 

essentiel for indsatsområdet. I samarbejde med andre bør der desuden tilskyndes til, at kvaliteten højnes hele vejen rundt – 

også i relation til toiletforhold, overnatningssteder, spisesteder, m.m. med udgangspunkt i nationalparkens storytelling, præget 

af autenticitet. Endelig skal mulighederne synliggøres på forskellige platforme, bl.a. også TripAdvisor, AirBnB m.m. Målbare mål 

fastlægges i forbindelse med eventuel højere prioritering i planperioden. Indsatsen kan dog også gennemføres af andre 

aktører. 

Brandingstrategien for Nationalpark Thy 

Formålet 

Med brandingstrategien skabes en fælles fortælling om og identitet for Nationalpark Thy, der danner udgangspunktet for en 

sammenhængende kommunikationsindsats. Nationalparkens mange formål og deraf forskellige projekter samles i en rød tråd.  

Brandingstrategien virker derfor som en paraply for både naturprojekter, trædestensprojektet, frivilligstrategien og formidlings- 

og kompetencestrategien. Projekterne flettes ind i hinanden og spiller sammen, så der ikke dannes enkeltstående siloer. Det 

vil give mening og være værdifuldt både internt i organisationen, hos vores samarbejdspartnere og i kommunikationsøjemed 

til en bredere kreds. 

Det er vigtigt at understrege, at en brandingstrategi ikke er ensbetydende med en prioritering af formålene for Nationalpark 

Thy. Der er alene tale om hvilket brand, vi som nationalparkfond ønsker, at nationalparken skal have. Hvad vi gerne vil kendes 

for, og som samtidig fremmer fondens egne interesser. 

Brandet Nationalpark Thy 

Den unikke klitnatur er vigtigst i Nationalpark Thy – det er den, vi er sat i verden for at bevare, styrke og udvikle, og som vi er 

bevidste om i alle vores aktiviteter og projekter. Det er også naturen, der gør os interessante for andre. Med 
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brandingstrategien ønsker vi at fremme naturens interesser med mere sammenhængende klitnatur, større biodiversitet, osv. 

Det er også naturen, der gør kulturhistorien i Nationalpark Thy til noget særligt: Fortællingerne om et hårdt liv på kanten af 

havet i og med en barsk natur, som det var umuligt at overvinde.  

Udfordringen er, at flere i vores omgivelser allerede ser naturen her som helt særlig og storslået. Fx de besøgende, Hr. og Fru 

Danmark, fondene, flertallet af politikerne på Christiansborg, etc. forstår ikke alle vores ønsker og bekymringer på naturens 

vegne. De har selvfølgelig ikke hverken særlig interesse for eller uddannelse i naturpleje. Andre i vores omgivelser synes, at vi 

slet ikke gør en forskel for naturen, som er det, der berettiger, at der overhovedet er en nationalpark. Fordi de budskaber 

måske let forsvinder i turismeudvikling og formidling.  

Politikerne på Christiansborg er selvfølgelig opmærksomme på, at de har fået kritik fra udlandet, men de forventes at vægte 

økonomi, turisme, arbejdspladser og bosætning i udkanten af Danmark mindst lige så højt. Alt sammen noget som 

Nationalpark Thy også kan tilbyde.  

Det betyder groft sagt, at med undtagelse af natureksperterne, så har vores omgivelser især interesse i, at Nationalpark Thy er 

et stærkt lokalt brand, og at den giver de besøgende en helt særlig naturoplevelse. Og for natureksperterne har vi også en 

interesse i at vise, at nationalparken ikke bare er et brand - men en fantastisk og unik natur, som vi arbejder på at styrke og 

udvikle.  

Nationalpark Thy kan drage fordel af et øget kendskab og mere glæde ved naturen. For jo mere populær og kendt 

nationalparken er, jo nemmere er det formentlig at skaffe fondsmidler til naturprojekter og indgå frivillige aftaler med 

lodsejerne. 

Analysen bag denne antagelse er, at: 

 Jo mere folk får kendskab til og oplevelser ude i naturen, jo mere ønsker de at vide om den, passe på den og i sidste 

ende at elske og føle ejerskab til den. 
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 Jo stærkere et brand Nationalpark Thy er, jo flere har interesse i nationalparken, og jo nemmere bliver det at 

gennemføre naturprojekter med lodsejerne og skaffe økonomiske midler hertil.  

Lidt hårdt stillet op kan man sige, at en ukendt perle, er der ingen, der har interesse i og derfor ikke gider lege med. Hvorimod 

alle ønsker at være en del af det kendte og det gode selskab. 

Udover et øget kendskab til nationalparken giver det også god mening at brande sig på at være førende indenfor klitnatur, 

den helt særlige naturtype, som er det bærende i Nationalpark Thy. 

 

 

 

 

Når man arbejder med branding, taler man om, at der er forskellige udgangspunkter at brande sig på. Udgangspunktet for 

Nationalpark Thy illustreres på nedenstående figur og uddybes i de efterfølgende afsnit under overskrifterne: Kvalitetsoplevelse 

båret af lokal forankring og bæredygtig turisme samt førende indenfor klitnatur.  

For Nationalpark Thy giver det med ovenstående analyse mening at øge kendskabet til nationalparken ved at 

brande sig på at være en kvalitetsoplevelse samt at være førende indenfor klitnatur. 
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Figur 1: Valg af brandposition for Nationalpark Thy. Cirklen illustrerer brandet Nationalpark Thy, som er ligger mellem at være en kvalitetsoplevelse og en 

ekspertrolle. 

Brandingstrategien følger derfor langt hen af vejen trædestensprojektets målsætning om at øge kendskabet til Nationalpark 

Thy og få flere folk ud i naturen. Desuden følger den kompetencestrategiens målsætning om formidling på højt niveau. Sidst 

men ikke mindst omfavner den vores viden om netop naturen her. Og har vi den ikke internt, skaffer vi den ude fra – eller 

understøtter, at det bliver undersøgt. Men det er i Nationalpark Thy, man tager til, hvis man gerne vil opleve den særlige 

klitnatur, og det er os, man henvender sig til, hvis man har spørgsmål til netop denne naturtype. 
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Figur 2: Figuren illustrerer Nationalpark Thys brandingposition. Vi vil kendes som en kvalitetsoplevelse og som værende førende indenfor formidling og 

varetagelse af klitnatur. Vi er i den heldige position, at vores kerneværdi: Klitnaturen er i verdensklasse, og derfor i sig selv giver en kvalitetsoplevelse. En 

kvalitetsoplevelse i Nationalpark Thy er lig med lokal forankring og bæredygtig turisme. 
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En naturlig og bæredygtig kvalitetsoplevelse 

Hvad er en naturoplevelse i Nationalpark Thy? Som beskrevet i nationalparkplanen er det en oplevelse af høj kvalitet. Først og 

fremmest fordi det skal passe sammen med kerneværdien: Klitnaturen i Nationalpark Thy. Den er af så høj kvalitet, at den er 

nationalt og internationalt anerkendt.  

Nationalpark Thy kan tilbyde oplevelser året rundt for den naturinteresserede, og nationalparken kan derfor medvirke til bedre 

udnyttelse af kapaciteten henover året. Naturen i Thy er nemlig altid værd at rejse efter. 

Oplevelserne skabes først og fremmest med trædestensprojektet med en robust basisstruktur og fokuspunkter for de 

besøgende under hensyntagen til beskyttelsesinteresserne.  

Det forplanter sig gennem vores aktiviteter, så der bliver en sammenhængende rød tråd af kvalitet. Nogle eksempler er: 

 Stierne og faciliteterne ude i naturen er af høj kvalitet. Om muligt certificering via Deutches Wanderinstitut. 

 Formidlingen er af høj kvalitet og relevant for netop naturen her. 

 Trædestenene til naturen er perler på en snor: Lodbjerg og Hanstholm Fyr er autentiske, og både Svaneholmhus og 

nationalparkcentret er arkitektoniske og bæredygtige perler.  

 Kaffen i caféen er økologisk og velsmagende. Hellere lidt dyrere end billig kaffe. Mælken i kaffen er selvfølgelig lokalt 

produceret. 

 Merchandise i centrene er lokale produkter af høj kvalitet. Det gør ikke noget, at det koster lidt mere. Vi konkurrerer ikke 

på pris -men tilbyder kvalitet og bæredygtighed. Produceres i samarbejde med lokale virksomheder. Fx en 

nationalpark-tøjlinje produceret af et lokalt tøjfirma. 

Det betyder selvfølgelig også, at kommunikationen skal være af god kvalitet. For eksempel skal vores billeder være af god 

kvalitet og helst vises i bredformat. Og indhold på Facebook produceres først og fremmest af os selv med relevant indhold.  

I processen med trædestensprojektet blev det besluttet, at Nationalpark Thy skal være nationalt og internationalt førende 

indenfor vandre- og cykelturisme. Valget af netop disse to oplevelser skyldes blandt andet, at det giver synergi til Thisted 
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kommunes beslutning om at satse på cykel-, vandre- og surfturisme. Det er den stille naturoplevelse i Danmarks største 

vildmark og bæredygtig turisme med udgangspunkt i analysen om sårbar natur 2016. 

For at skabe en stærk sammenhængende tråd mellem nationalparkens brand og aktiviteter, vil det derfor være naturligt at 

indsnævre brandingen af Nationalpark Thy som en kvalitetsoplevelse til den stille naturoplevelse - særligt cykel- og 

vandreturisme. Det betyder også, at vi først og fremmest skal prioritere aktiviteter, der vedrører disse to aktiviteter. Fx skal gode 

stisystemer og faciliteter for cykel- og vandreturister prioriteres højere end fx flere rideruter. Og for ikke at fremstå utroværdige 

er det nødvendigt, at stier og cykelruter er nogenlunde på plads, inden brandingen for alvor begynder. I hvert fald skal vi ikke 

love mere, end oplevelsen kan bære. 

Lokal forankring og bæredygtighed  

Kvalitet i Nationalpark Thy er lig med lokal forankring og bæredygtighed. I nationalparkplanen beskrives det for eksempel, at 

både nationalparkcentret i Nr. Vorupør og restaureringen af Lodbjerg Fyr skal ske inden for fremtidens standard for 

bæredygtighed. En fin rød tråd til natur og kvalitet. Som igen afspejles i kriterierne bag nationalparkprodukterne. 

Bæredygtighed handler - udover arkitektoniske valg, nænsom fremstilling af produkter og turisme under hensyntagen til 

naturen - også om lokale ressourcer. Nationalpark Thy er bæredygtig i kraft af thyboernes engagement og opbakning. Her 

lægges tusindvis af frivillige timer, og parken eksisterer kun i kraft af den lokale opbakning. Derfor er lokal forankring også en 

del af brandet Nationalpark Thy. 

På det kommunikative plan har den lokale forankring og den frivillige indsats stor indflydelse. Kommunikationen og 

fortællingen om nationalparken foregår omkring os. Brandet dannes i mødet mellem de besøgende og de frivillige. Blandt 

thyboerne, når de lufter hunden eller mødes i fugletårnet. Altså ude i virkeligheden, mens den sekretariatsbestemte 

kommunikation i form af en nyhed på hjemmesiden eller et opslag på Facebook kun læses flygtigt.  

Det betyder, at den indflydelse, som vi reelt har på eget brand, først og fremmest er gennem det, som vi syner og skaber:  

 Vi er heldige at have naturen som kerneværdi. Den syner uden photoshop og billedfiltre - og behøver langt hen af vejen 

ikke vores ord - kun øjet. Fordi naturen er vores kerneværdi, er det vores vigtigste opgave at bevare, udvikle og styrke den. 



             
 

[12] 
 

Også selvom de fleste almindelige besøgende i nationalparken ikke direkte har interesse i eller måske helt forstår 

naturprojekterne. De synes allerede, at naturen er storslået. På det kommunikative visuelle plan skal vi forsøge at holde trit 

med naturen med smukke billeder i bredformat, arkitektoniske bygninger der passer ind i naturen og så videre. 

 

 Vi skaber naturoplevelser på naturens præmisser i henhold til syntesen af viden om sårbare arter, naturbeskyttelse og 

benyttelse fra 2016. Nationalpark Thy er den stille naturoplevelse. 

Eksperter i pleje og formidling af klitnaturen  

Brandet Nationalpark Thy er udover kvalitet, bæredygtighed og lokal forankring også et højt fagligt niveau.  

Vi repræsenterer ekspertise indenfor vores naturtype. Ikke på den måde, at vi skal vide alting, men så hentes hjælp udefra af 

de egentlige eksperter. Man kan stole på, at henvender man sig til Nationalpark Thy, får man det bedst mulige faglige svar 

eller bliver hjulpet videre til at finde svaret. Samtidig er vi også realistiske i tråd med vores fundament: Lokal forankring betyder 

konkret, at alle aftaler indgås på frivillig basis. Vi fortæller altid, hvad den allerbedste, kendte løsning for naturen er. Dernæst 

fortæller vi, hvad den bedste løsning er ud fra det muliges kunst. Vi er konsensussøgende og samarbejder bredt.  

Det samme gør sig gældende for formidlingsindsatserne. Strategien for formidlingen bygger allerede på et højt fagligt niveau. 

Brandmæssigt betyder det for eksempel, at hvis vi laver en aktivitet, skal der være en rød tråd til nationalparkens natur og 

kultur. I henhold til formidlingstrappen betyder det ikke, at vi hver gang har et succeskriterium om at få folk til at føle ejerskab 

og elske naturen. Formidlingen skal tilpasses målgruppen og hver gang tage udgangspunkt i naturen her.  

For eksempel hvis vi afholder et løb i nationalparken med poster for børn, så kan et spørgsmål lyde: Tegn et markfirben i 

sandet! Eller hvor mange kronhjorte findes der i Nationalpark Thy? Det skal fx ikke være at slå søm i en kartoffel – som er sjovt, 

men bare ikke relevant i en Nationalpark Thy-kontekst. 

Nationalpark Thy som politisk organisation 

Nationalparken er som organisation også en del af det naturpolitiske Danmark. Med en finanslovsbevilling på knap otte 

millioner kroner og som selvstændig fond under Miljøministeriet forventes et vist politisk engagement fra nationalparkens side.  
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Politisk interessevaretagelse er et område for sig, som ikke direkte indgår i dette strategiarbejde. Men i brandingprocessen bør 

man have den politiske konsekvens in mente, da brandingpositionen har betydning for, hvordan omverdenen forventer, at 

nationalparken opfører sig politisk.  

Nedenstående figur 3 illustrerer, hvor de vigtigste aktører på den naturpolitiske scene ud fra en brandmæssig betragtning 

forventes at placere sig1.   

 

Figur 3: Nationalpark Thy på den naturpolitiske scene 

                                                           
1
 Analysen er udarbejdet på baggrund af mit kendskab til organisationerne samt information på deres hjemmeside. 
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Konkret betyder det, at nationalparken udtaler sig på ekspertniveau om vores naturtype samtidig med, at vi har en 

løsningsorienteret og kompromissøgende rolle i politiske spørgsmål. Udgangspunktet er – med fagligt fæste i analysen om 

sårbar natur 2016 - at der er plads til både beskyttelse og benyttelse af naturen.  

Fravalg og udfordringer 

Brandingstrategiens formål med at få flere folk ud i naturen vil og skal give anledning til eftertanke. For det er ikke vores formål 

i blinde at tiltrække hobevis af turister. Det er stadig naturen, der er vigtigst, og besøgende skal ledes ud i naturen med 

omtanke.  

Her er der klar sammenhæng til trædestensprojektet med fokus på en robust basisstruktur og fokuspunkter for de besøgende. 

Det betyder f.eks., at vi byder besøgende velkommen med tydeligt afmærkede ruter med bufferzoner under hensyntagen til 

beskyttelsesinteresserne - bl.a. efter anbefalingerne i syntesen om sårbar natur 2016.  

Kommunikationsmæssigt betyder det, at retningslinjer og krav for færdsel i naturen tages med i kommunikationen, så de 

besøgende ”opdrages” til god færdsel i naturen. Nationalparken er dog ikke statens forlængede arm og skal ikke påtage sig 

opgaven om håndhævelse af lovgivning. Men det er vores opgave at guide de besøgende til hensigtsmæssig adfærd via 

faciliteter (nudging) og ved at fortælle om reglerne for god opførsel (code of conduct) i netop denne naturtype.  

Denne opgave kan f.eks. tage udgangspunkt i de vejledende opslag i del 3 fra analysen om sårbar natur 2016 samt ved 

samarbejde med lokale foreninger - herunder repræsentanterne i råd og bestyrelse. 

Brandingen af nationalparken som en kvalitetsnaturoplevelse kan virke som brænde på bålet for de kritikere af 

nationalparken, der mener, at vi ikke gør nok for naturen og reducerer nationalparken til en turistattraktion. Dette er 

selvfølgelig ikke korrekt. I den aktuelle situation er det nødvendigt at fremme naturens interesse ved at skabe øget kendskab 

og ejerskab til nationalparken. Kritikken vil altså blive mødt med svaret om, at jo flere der kender og oplever naturen og 

nationalparken, jo flere vil holde af den og have interesse i at passe på den.  

Desuden er det nationalparkens virkelighed, at alle aftaler om naturprojekter indgås på frivillig basis. Vi er nødt til at have en 

realistisk og kompromissøgende linje i vores kommunikation og tilgang til daglige opgaver.  
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En anden relevant tanke er, om formidling om vild natur og naturpleje skubbes væk til fordel for kommunikation om oplevelser 

i Nationalpark Thy. Særligt, når nu det er naturen, der er vigtigst i Nationalpark Thy. Heller ikke dette er tilfældet. Som det også 

senere fremgår af kommunikationsplanen, vil indhold om naturen stadig fylde meget i vores kommunikation og er fokus i 

formidlings- og kompetencestrategien.  

Kommunikationsstrategiens formål er at tiltrække folks opmærksomhed – føre dem hen til truget - så vi får mulighed for at 

formidle om den unikke natur. Omvendt kan man sige, at hvis ikke folk ved, at nationalparken findes, og ikke selv oplever den 

og betages, så lytter de heller ikke til, hvad vi gerne vil fortælle dem om naturen. Og de støtter da slet ikke (frivilligt) op om 

vores naturprojekter. 

Andre naturoplevelser i Danmark  

Natur- og kystturisme udgør en væsentlig del af turistindtægterne i Danmark. Det kan derfor være en udfordring for 

Nationalpark Thy at gøre sig bemærket i mængden af tilbud. Fx har de fire – snart fem - nationalparker konkurrence fra i alt ti 

eksisterende og kommende naturparker. To geoparker. Hærvejen og Camønoen. Hertil skal ligges en lang række kommuner, 

der ligesom Thisted kommune også har valgt naturen som deres brand. I Nordjylland brander Rebild kommune sig på 

mountainbike og triatlon events, og Skagen som the grand old man over kystbyer med kvalitetsturisme. Nationalpark 

Vadehavet tiltrækker turister med Tirpitz og Vadehavscentret. Og mange andre natur- og oplevelsescentre langs Vestkysten.  

Nationalpark Thy har allerede valgt sloganet: Danmarks største vildmark. Implicit i det ligger noget autentisk, storslået og barsk. 

Her forventer du altså at opleve en flig af vild natur i Danmark.  Derfor er det vigtigt, at vi har fokus på ikke at skabe 

”masseturisme” som fx et hav af arrangerede busture, der drøner frem og tilbage i naturen. Det må ikke blive alt for ordentligt 

og organiseret med traktorer, der kører i rutefart med turister, som det kan opleves fx i Skagen. 

Også Møns Klint og Geopark Odsherred brander sig på hhv. Danmarks vildeste natur og den autentiske naturoplevelse. Så 

nationalparken har altså ikke fundet et såkaldt blue ocean, hvor man på forhånd har pluspoint for at tænke ud af boksen og 

tilbyde noget, som ingen andre har fundet på. Heldigvis er de to andre attraktioner placeret på østsiden af Danmark, og 

naturen i Nationalpark Thy er noget helt enestående i Nordeuropa. Samtidig vinder nationalparken gratis branding på, at 
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Nordjylland generelt satser på vandreturisme med de to tysk certificerede vandreruter. Med så gode kort på hånden vil 

Nationalpark Thy næppe drukne i forhold til konkurrenterne. 

Det kan endvidere overvejes, om man skal undersøge mulighederne for international anerkendelse som fx UNESCO 

Verdensnaturarv, Dark Sky Nationalpark, European Diploma for Protected Areas, IUCN’s kriterier for nationalparker og 

Europarcs certificering af bæredygtig turisme i beskyttede naturområder. 

Nationalpark Thy som brand for hele området 

Både Cold Hawaii og Nationalpark Thy medvirker på nuværende tidspunkt til bosætning og skaber helårsansættelser og er 

med til at brande Thy som det bedste alternativ til storbyen. Det er positivt for lokalområdet og en udvikling, som Nationalpark 

Thy fortsat kan støtte. 

På sigt kan nationalparkens brandingstrategi med fordel kædes tættere sammen med Thisted Kommunes bosætning- og 

rekrutteringskoncept ”Følg din Natur”. Samarbejdet er fx startet i 2018 ved nationalparkens deltagelse i styregruppen for Cold 

Hawaii-rådet. Et råd, der er nedsat af Thisted Kommune med henblik på at styrke kommunens store brands og lade dem 

positivt forplante sig til erhverslivet.  

Endvidere kan mere målrettet i tiltrækningen af forskere på både kort og lang basis indgå i nationalparkens stratetiske 

indsatser.   
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Kommunikationsstrategi 2018-2019 for Nationalpark Thy 
Kommunikationsstrategien udarbejdes på baggrund af brandingstrategiens fokus på at øge kendskabet til Nationalpark Thy 

som en kvalitetsoplevelse særligt for vandre- og cykelturisme med fokus på bæredygtighed og lokal forankring. Samt 

nationalparken som førende indenfor klitnatur og formidlingen af denne samt kulturhistorien i Nationalpark Thy. 

Kommunikationsstrategien afgrænses til 2018-2019, da store dele af trædestensprojektet forventes at stå færdigt med 

udgangen af 2019. Herefter vil der være nye muligheder for at modtage besøgende, hvilket vil få betydning for 

kommunikationsindsatsen. Herunder yderligere satsning på synliggørelse på fx TripAdvisor, AirBnB og Google Places. Ydermere 

udløber sendetilladelsen til Nationalpark TV i 2019, hvilket også giver en anden virkelighed i forhold til kommunikationen. 

I kommunikationsstrategien indgår ikke en plan for samarbejde med og målrettet kommunikation til vores partnere. Det vil 

kunne gøres i en senere udgave af kommunikationsstrategien, hvis der viser sig behov herfor. 

En stor del af arbejdet med strategien består i at afgrænse og prioritere kommunikationsaktiviteterne, da sekretariatet med en 

halvtidskommunikationsmedarbejder har meget begrænset tidsmæssige ressourcer til rådighed.  Der er rigtig mange gode og 

meningsfulde kommunikationskanaler og -muligheder for Nationalpark Thy, men med en afgrænsende faktor på et halvt 

årsværk, skal kun det væsentligste prioriteres.  

Analyse af den nuværende situation i nationalparken fra et kommunikationsmæssigt perspektiv 

Nationalpark Thy er allerede et stærkt brand, som vi skal bygge videre på. Relevante fakta for brandingen opsummeres i 

nedenstående boks. 

 Det skønnes at være kommunes stærkeste brand sammen med Cold Hawaii. Tilsammen har de to brands fx skabt mere 

end 109 fuldtidsarbejdspladser.  

 Annonceværdien af Nationalpark Thy estimeres i 2016 til at være knap 70 mio. kr. (heraf 52 mio. pga. Nationalpark TV). 

 Besøgstallet til Nationalpark Thy skønnes i 2016 at være cirka 1,2-1,5 mio. årligt.  

 Mindst 82 % af borgerne i Thisted Kommune kender Nationalpark Thy (tallet er fra 2011) 



             
 

[18] 
 

 52 % af danskerne kender Nationalpark Thy (og ca. 2,6 mio. danskere har tilkendegivet, at de gerne vil besøge 

Nationalpark Thy) 

 28 organisationer i lokalområdet bidrager til nationalparkens virke gennem arbejdet i nationalparkens bestyrelse og 

råd. 

 Nationalpark Thy har mere end 100 frivillige, der leverer en stor arbejdsindsats 

 I alt har 53 virksomheder i 2017 lov til at bruge nationalparkens logo på en række produkter. 

Nuværende kommunikationsplatforme 

Nationalpark Thy har allerede på nuværende tidspunkt en række medieplatforme. For at danne et overblik er platformene 

beskrevet nedenfor med en kort statusopgørelse. 

Hjemmeside 

Tilgængelig på dansk, engelsk og tysk. Hjemmesiden administreres af Naturstyrelsens it-afdeling i Randbøl. Sekretariatet har 

begrænset ret til at ændre på hjemmesidens udtryk, der blev besluttet flere år tilbage.  

De tyske og engelske sider har begrænset indhold i forhold til den danske. De tyske og engelske sider indeholder primært 

information om aktiviteter og seværdigheder. Sekretariatet bruger pt. særdeles begrænsede ressourcer på de udenlandske 

sider. 

Den danske side har en del mere indhold. Der foretages løbende små justeringer, men der bruges generelt begrænsede 

ressourcer. Sekretariatet bruger primært tid på nyheds- og undervisningssiden - sidstnævnte som led i kompetence- og 

formidlingsarbejdet. 

På baggrund af besøgsrapporten for hjemmesiden fremgår det, at der i december 20172 var 3800 besøgende på 

hjemmesiden. Heraf 3100 unikke besøgende – dvs. personer, der specifikt skriver vores ip-adresse. Til sammenligning havde 

hjemmesiden cirka 6500 besøgende i september 20173. Forskellen i besøgstallet afspejler sandsynligvis turistsæsonen. 

                                                           
2
 https://reports.siteimprove.com/runreports/scheduled/133886/2018/1/fe833e0bab424fa98db490b70d2c0697.html 
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De øvrige besøgende blev først og fremmest trukket ind via Facebook, som det fremgår af nedenstående oversigt fra 

hjemmesidens besøgsadfærdsrapport. Denne oplysning er relevant, fordi vi ønsker at styrke kommunikationen ved at mikse 

kanalerne tilpasset målgrupperne. Det tyder på, at denne strategi virker tilfredsstillende. 

 

Figur 4: En oversigt over indgangsporte til hjemmesiden ved eksterne henvisninger fra besøgsadfærdsrapporten nov.-dec. 2017 

Mønsteret af kanalmiks-effekten bekræftes af, at nyhedssiderne indgår som nogle af de mest populære sider. Hvilket heller 

ikke er overraskende, da det er her, der er størst aktivitet på hjemmesiden og bruges flest ressourcer. 

Besøgsrapporterne for hjemmesiden viser, at det primært er Googles søgemaskine, der henviser folk til hjemmesiden. 

Oplysningen er relevant, hvis det senere besluttes at optimere hjemmesidens performance på eksterne søgemaskiner. Ved en 

hurtig søgning på Google kan det konstateres, at Nationalpark Thy ligger højt – eller ligefrem øverst i søgefeltet – ved centrale 

søgninger i forhold til brandet som fx ”cykel i Thy” og ”vandre i Thy”. 

                                                                                                                                                                                                                                                                            
3
 https://reports.siteimprove.com/runreports/scheduled/133886/2017/10/391f32bb86444c24a2502f0cef30b0ba.html 
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Hjemmesidens hovedgrupper er: 

 Oplev nationalparken 

 Undervisning   

 Udvikling og samarbejde 

Undervisningssiden hører under formidlingsstrategien og beslutninger om eventuelle ændringer på denne side hører hjemme 

under denne strategi. 

 

Konklusion 

Det svingende besøgstal vurderes først og fremmest at være et udtryk for turistsæsonen. Et besøgstal i december måned 

på 3800 op mod de knap 6000 følgere på Facebook, er ikke prangende, og der vurderes derfor at være potentiale mere 

aktivitet og flere besøgende på hjemmesiden.  

Generelt vurderes besøgstallet dog at være tilfredsstillende taget ressourceforbruget i betragtning. Hjemmesiden kan 

trække rigtig mange sekretariatsressourcer – særligt ved større indsatser. Endvidere har sekretariatet begrænsede 

rettigheder til at ændre hjemmesidens layout og udseende på nuværende tidspunkt i forhold til Naturstyrelsens regler. 

Anbefalingen er, at det fortsat prioriteres at bringe nyheder på hjemmesiden, da der her er mulighed for at give læseren 

mere viden og trække dem yderligere ind på hjemmesiden. Dvs. de forskellige kommunikationskanaler skal ses som en 

trappe, der kan berige den nysgerrige læser med mere og mere viden.  

I forbindelse med udrulningen af trædestensprojektet kan det overvejes, om der skal laves større ændringer af 

hjemmesiden. Til et sådant projekt skal der dog afsættes langt flere ressourcer. 
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Nationalpark TV 

Der sendes to nye ugentlige udsendelser på TV MidtVest af en varighed på 30 minutter. Sendetilladelsen løber frem til 

udgangen af december 2019. Der er netop indgået en to-årig kontrakt med tv-holdet. Udsendelserne vises også af TV2-

regioner (pt Midt- og Vestjylland samt Nordjylland) og er tilgængelige for streaming via internettet (både nye og gamle 

udsendelser). De vil fx også kunne bruges af de lokale overnatningssteder i forbindelse med tv på værelset.   

På nuværende tidspunkt er tv-holdet i vid udstrækning selvkørende. Det betyder, at de selv tager initiativ til indhold og indgår 

aftaler med gæster i udsendelserne. Fremover er der fra både tv-holdets og sekretariatets side ønske om at koordinere 

medieindsatsen, så kommunikationen styrkes og bliver sammenhængende på tværs af kanaler, så der skabes såkaldt ”cross 

media awareness” eller kanalmiks. Formålet hermed er at nå en bredere målgruppe og styrke kommunikationen.  

Ifølge den årlige analyse for 2016 fra Infomedia vurderes Nationalpark TV at have en annonceværdi på 52,0 mio. kr. Også her 

ses kanalmix-effekten, hvor de forskellige kanaler trækker brugere til hinanden. Således var der ifølge producer Ole Sørensen 

en klar negativ sammenhæng mellem seertallet på Vimeo, da man for år tilbage stoppede med at linke direkte fra 

hjemmesiden til Vimeo-kanalen. Omvendt vurderes der at være flere seere til de udsendelser, der omtales på nationalparkens 

officielle Facebook-side eller af andre.  

Endelig skal det siges, at streaming af udsendelser er i kraftig fremgang over alt på bekostning af flow-tv. Og vi har på 

nuværende tidspunkt ikke taget nogen særlige initiativer i den anledning. 
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Facebook  

To til fire gange ugentligt poster sekretariatet opslag på den officielle Facebook som en interagerende kanal med vores 

følgere. Der er pt. primært tale om organisk markedsføring. Det vil sige, at der bruges ikke penge på annoncer eller anden 

betalt markedsføring via Facebook.  

Nedenstående viser en oversigt over nationalparkens egne sider og grupper på Facebook.  

 

NAVN 

 

TYPE 

 

MÅLGRUPPE 

 

SYNES GODT OM 

(3/1-18) 

 

ADMINISTRATOR 

 

Nationalpark Thy 

 

Side 

(officielle) 

 

Alle med interesse for natur og 

Nationalpark Thy.  

Dvs. både naturturisten, 

natureksperten og thyboere. 

 

 

5853 

 

Else og Sophie 

Konklusion 

Værdien af at sende tv-udsendelser for brandet Nationalpark Thy vurderes på nuværende tidspunkt langt at 

overstige udgiften til at producere det.  

Der er behov for at kommunikationen fra nationalparken - i tråd med omverdenen - bliver mere digital med mere 

differentieret og levende indhold. 

Da tv-licensen for sendefladen udløber ultimo 2019, skal både sekretariatet og tv-holdet forberede sig på fremtiden 

ved blive mere digital. Det betyder, at indhold skal produceres til streaming på mobile platforme samt producere 

sekvenser af forskellig varighed og indhold målrettet forskellige kanaler og målgrupper. 
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Nationalpark Thy 

Klasseværelset 

 

 

Side 

 

Personer med interesse for 

naturformidling. 

 

 

452 

 

Bo 

 

Nationalpark Thy 

Fotoreportere 

@breakingnewsnationalpark 

 

 

Side 

 

Personer med interesse for 

naturfotografi. 

 

868 

 

Bo 

 

Formidling i NPT 

 

Side 

 

Alle der formidler og laver 

aktiviteter i Nationalpark Thy. 

 

 

84 

 

Bo  

 

Intern NPT Klasseværelse 

 

 

Hemmelig 

gruppe 

 

 

- 

 

- 

 

Bo 

 

Nationalpark Thy gruppe* 

 

Offentlig 

gruppe 

 

Billeder 

 

7879 

 

Hans Erik Nørgaard 

P.H. Johansson 

 

* Bemærk gruppen er ikke oprettet og administreres ikke af Nationalpark Thy. Det er en positiv og velfungerende gruppe, og 

der bør overvejes en bedre sammenhæng mellem gruppen og siden. Der er en stor værdi i alle billederne og den gode 

omtale. Men i og med, at gruppen hedder Nationalpark Thy, kan det få nogle til at tro, at det er den officielle gruppe/side fra 

Nationalpark Thy og derfor ikke finder vej til den officielle Facebook-side og dermed modtager vores information. Facebook 

har netop meldt ud, at de i 2018 vil gå mere tilbage til kernen af Facebook: Samtalen mellem venner og familie – fremfor 

pressenyheder og kommunikation fra virksomhedssider. Det betyder, at nyheder fra sider vil blive mindre vist i strømmen af 



             
 

[24] 
 

nyhedsfeed. I den kontekst forventes gruppen at få endnu større betydning i kommunikationen og samtalen med vores 

følgere. 

Facebook er et nemt og billigt medie at benytte, og derfor er det ofte fristende at oprette flere sider og grupper med 

forskellige formål. Men det er også et medie, der tager rigtig meget tid, hvis det skal fungere godt. Fx skal en velfungerende 

side eller gruppe opdateres med nye opslag flere gange ugentligt (endda gerne flere gange dagligt), og de fleste opslag 

skal efterfølgende også følges op med kommentarer og reaktioner (også aftener og weekends). En god Facebook-side er 

altså sammenlignelig med en fest - med administratoren som værtinde. Gæsterne skal føle sig hjemme og godt tilpas. De skal 

vartes op, og alle skal sludres med. Samtalen må ikke løbe af sporet og blive uhøflig eller ubehagelig. Folk skal føle sig 

velkomne og hørt. 

For Nationalpark Thy giver Facebook brandmæssig værdi og er med til at øge kendskabet til nationalparken. Det giver 

mulighed for at fortælle både om egne nyheder og projekter - men mindst lige så vigtigt også mulighed for at formidle om 

naturen og kulturhistorien i nationalparken til en bred målgruppe.  

Samtidig er Facebook et godt medie til at indgå i dialog med omverdenen: Lytte og få en fornemmelse af, hvad der tales om 

og tænkes på i forbindelse med Nationalpark Thy. En vigtig faktor for en organisation som nationalparken, der er stærkt lokalt 

forankret med brugerdrevet kommunikation. Altså historien om nationalparken i høj grad fortælles ude i landskabet omkring 

nationalparken og i mindre grad skabes i sekretariatet. Fx fortælles mange historier om nationalparken i mødet mellem de 

frivillige og de besøgende. 

Sidst men ikke mindst er Facebook et nyttigt redskab til at fange målgruppens interesse og føre dem videre ind på 

hjemmesiden, hvor vi har mulighed for at give dem yderligere information om Nationalpark Thy. 

De tre formidlingssider på Facebook ligger under formidlingsstrategien med en specifik målgruppe indenfor naturformidling. 

De er derfor ikke omfattet af kommunikationsstrategien. 
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Nationalpark Thys officielle Facebook-side 

For at gøre kommunikationen på nationalparkens officielle Facebook-side bedre og mere relevant analyseres data fra siden i 

det følgende afsnit. 

Nedenstående figur viser en oversigt over udviklingen i antal følgere på siden i 2017. Det ses, at der er en fin kontinuerlig 

stigning i antallet af personer, der synes godt om siden. Ligesom for antal besøgende på hjemmesiden også ses udsving i 

forbindelse med turistsæsonen. Den større stigning i september må tilskrives større aktivitet på siden i forbindelse med 

ansættelsen af en kommunikationsmedarbejder. 

Konklusion 

Nationalpark Thy skal fortsat bruge ressourcer på den officielle Facebook-side. Knap 6000 følgere på den officielle side er 

tilfredsstillende taget ressourceforbruget i betragtning.  

Det anbefales, at der i kommunikationsstrategien bruges ressourcer på den officielle Facebook-side, mens siden for 

fotoreportere nedprioriteres eller lukkes for at økonomisere med ressourcerne. Desuden findes der en meget velfungerende 

Facebook-gruppe, der administreres udenfor nationalparkens sekretariat, hvis formål netop er at dele billeder fra 

nationalparken. På sigt bør siden gruppen knyttes tættere sammen. 
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Figur 5: Figuren viser et klip fra nationalparkens officielle Facebook-side primo januar 2018 over antallet af personer, der synes godt om nationalparkens 

officielle Facebook-side. 

Nedenstående figur viser den samlede rækkevidde. Det vil sige, hvor mange personer, der modtager vores opslag direkte på 

deres nyhedsside sammenlignet med sidste år. Stigningen tyder på, at vi har nogle taknemmelige følgere, der er vilde med 

Nationalpark Thy, da et øget – men stadigt begrænset - ressourceforbrug har ført til nedenstående stigning. En rating på 4,9 

ud af 5 stjerner fra 187 anmeldelser vidner også om nationalparkens popularitet. 
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Figur 6: Figuren viser et klip fra nationalparkens officielle Facebook-side primo januar 2018, der sammenligner, hvor mange personer i hhv. 2016 og 2017, 

der gennemsnitligt fik vist, vores aktiviteter på Facebook.  

Nedenstående figur viser målgruppen på Facebook. Der er flest kvinder i alderen 35-64 år. De mandlige følgere er ligeledes i 

alderen 35-64 år. Kønsfordelingen stemmer fint overens med, at der generelt er flere kvindelige (57 %) end mandlige (38 %) 

brugere på Facebook4.  

Ydermere kan man se, at størstedelen af vores følgere kommer fra Danmark. Flest fra Nordjylland - men ellers fordelt over 

landet.  

                                                           
4
 https://slks.dk/mediernes-udvikling-2017/kort-nyt/brug-af-sociale-medier-i-2017/ 
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Figur 7: Figuren viser et klip fra nationalparkens officielle Facebook-side primo januar 2018 og giver et overblik over målgruppen. 

Nedenstående figur viser, hvor mange personer der i alt ser indhold fra vores side i den givne periode. Det vil sige også 

personer, der ikke aktivt ’synes godt om’ eller ’følger’ vores side og derfor ikke direkte får vores indhold i deres nyhedsfeed. De 



             
 

[29] 
 

får indholdet, fordi deres venner interagerer med vores side. Her ses en rækkevidde på cirka 70.000 personer, hvilket må siges 

at være temmelig mange. Især når der primært er tale om organisk indhold på siden – dvs. ikke betalt markedsføring via 

Facebook annoncer. 
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Figur 8: Figuren viser et klip fra nationalparkens officielle Facebook-side primo januar 2018 og viser hvor mange personer, der i deres nyhedsfeed får 

præsenteret aktiviteter fra vores side. 

 

Intranettet 

Intranettet er en vigtig kanal for den interne kommunikation i Nationalpark Thy mellem sekretariatet, bestyrelsen, rådet og de 

frivillige. Kommunikationsstrategien omfatter ikke en strategi for intranettet, men det er relevant med en løbende dialog om 

behovet for bedre sammenspil mellem intranettet og den øvrige kommunikation fra nationalparken.  

Begreber som ekstern og intern kommunikation er i dag mere sammenflydende og udviskede. Kommunikationen foregår 

overalt og på mange niveauer. Og hvem er egentlig intern i Nationalpark Thy? Men med et ønske om at styrke den samlede 

Konklusion 

Facebook-siden er en effektiv kommunikationskanal for Nationalpark Thy. Der er trods begrænsede både tids- og 

økonomiske ressourcer relativt mange fans og interaktioner med brugerne. Ligesom for hjemmesiden vidner det om 

potentiale for endnu mere aktivitet.  

Begejstringen og opbakningen vidner om den generelt gode stemning, der er omkring Nationalpark Thy. Det er et 

oplagt medie til kanalmiks til både nationalpark TV, hjemmeside og App.  

Da der fortsat bør satses på Facebook-siden, skal der i kommunikationsplanen udarbejdes en plan for indhold på 

siden. For at være i tråd med brandingstrategien skal overskrifterne for indholdet være: Kvalitet og autentisitet. 

Kvalitet betyder, at vi overvejende poster primært indhold – dvs. indhold, som vi selv har lavet – i stedet for at dele 

andres indhold. Både nyheder - men også formidling om natur og kulturhistorie. Autentisk betyder, at det skal være 

lokalt og personligt. Mange billeder fra naturen og gerne personlige billeder, så sekretariatet bliver nærværende og 

personificeret. Formålet er at byde folk velkommen og bringe mennesker og natur tættere sammen. Vi skal være 

eksempler på, at naturen er for alle. 
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fortælling om Nationalpark Thy er det vigtigt, at bestyrelse, råd og frivillige også følger og er aktive på de sociale medier og 

læser nyhederne fra hjemmesiden. Ligeledes er det vigtigt at få de frivilliges feedback, da de har fingeren på pulsen i forhold 

til de besøgende. 

Nationalpark Thy App 

App’en udgør en central del i formidlingen om Nationalpark Thy. Og den skal i tråd med brandingstrategien have fokus på 

formidling om natur- og kulturhistorie på ekspertniveau samt forslag til oplevelser i Nationalpark Thy.  

Udviklingen af App’en indgår i formidlings- og kompetencestrategien - og ikke i kommunikationsstrategien. Men de andre 

kommunikationskanaler skal bruges til at promovere og tiltrække brugere til App’en. 

Andre mulige kanaler – valg og fravalg 

Nationalpark Thy er i dag til stede på relativt få medier. I nedenstående afsnit redegøres for øvrige medier med relevans for 

nationalparkens kommunikation. 

Sociale medier 

Der findes en lang række sociale medier som fx Google, Instagram, LinkedIn, Twitter og Snapchat, der er velkendte i 

Danmark.  

Særligt Instagram egner sig til nationalparkens kommunikation, fordi det er et visuelt medie, hvor man deler billeder med 

hinanden. De andre nationalparker bruger Instagram. Og i forbindelse med trædestensprojektet undersøges det, hvorvidt fx 

Instagram kan integreres som brugerdrevet formidling i nationalparkcentret i Nr. Vorupør.  

Ligesom med Facebook gør det sig gældende, at det er nemt at oprette en profil og komme i gang med mediet. Men det er 

tidskrævende at holde kørende og være velfungerende. Det skal konstant fodres med smukke billeder, og efter hvert opslag 

skal man være parat til at interagere med brugerne. Man skal ikke poste de samme opslag på Facebook og Instagram, da 

det er to forskellige medier, der kræver hver sin strategi. Brugeren vil blive irriteret over ”spilde tid” på to identiske opslag. 
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Et andet forhold, der taler imod at bruge ressourcer på Instagram pt er, at det i høj grad er samme målgruppe som Facebook 

pga. den høje procentdel af danskere, der er på Facebook. Også på Instagram er der flere kvindelige end mandligere 

brugere.  

En opgørelse fra Danmarks Statistik viser, at i 2016 var tre ud af fire unge under 18 år på både Facebook, Instagram og 

Snapchat. Så har man et særligt ønske om at tiltrække unge under 18 år, er det fornuftigt at bruge Instagram eller Snapchat.  

Til gengæld er voksne over 18 år typisk på ingen, et eller to sociale medier. Som noget nyt i 2017 steg ligefrem andelen af 

danske brugere, der kun er på ét enkelt socialt medie. Her var favoritmediet Facebook – illustreret med nedenstående figur. 
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Figur 9: Figuren viser, at 90 % af de brugere, der kun benytter ét socialt medie, er på Facebook. 
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Nyhedsbrev 

Nyhedsbreve er en god kanal til at give sine interessenter lidt mere dybdegående information på i forhold til de sociale 

medier. Og så præsenteres læseren for et bredere indhold end enkeltstående nyheder på hjemmesiden.  

Formålet med nyhedsbreve er også at gøre læseren endnu mere nysgerrig efter viden og information, som de så kan finde 

på hjemmesiden. Dvs. de er gode til at trække brugere ind på hjemmesiden. 

Nyhedsbreve kan også målrettes samarbejdspartnere for at give dem mere fyldestgående indsigt i nationalparkens aktiviteter 

og status på diverse projekter. 

Der er ikke nogen regel for, hvor hyppigt nyhedsbreve skal udkomme. I Nationalpark Vadehavet udkommer de ca. hver 14. 

dag, mens de i Nationalpark Mols Bjerge og i Nationalpark Skjoldungernes Land udkommer med varierende interval.  

Konklusion 

Udover Facebook er særligt Instagram et velegnet medie til nationalparkens kommunikation på grund af det 

visuelle fokus. 

Flere forhold taler dog i mod at prioritere Instagram pt. Fx skal mediet - ligesom Facebook – løbende opdateres 

og vedligeholdes med kvalitetsindhold. Dvs. regelmæssigt skal der postes kvalitetsbilleder og være en dialog 

med følgerne. Med nationalparkens nuværende målgruppe vurderes der endvidere at være et relativt stort 

overlap, og vi når langt størstedelen af vores målgruppe via Facebook. 

Afsættes der dog flere ressourcer - og prioriteres efteruddannelse af sekretariatet i fotografering - er Instagram et 

relevant medie.  

Strategien bør igen vurderes, når nationalparkcentret er bygget.  
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Det er vigtigt, at man gør sig umage med indholdet af nyhedsbrevet. Der findes udmærkede og prisvenlige skabeloner til 

nyhedsbreve, men indhold i form af tekst og billeder skal stadig være af høj kvalitet i tråd med nationalparkens brand. 

Dernæst skal der også være relevant indhold af høj kvalitet på hjemmesiden, som man kan henvise til fra nyhedsbrevet. 

I opstartsfasen tager det også tid at gøre opmærksom på nyhedsbrevet og få folk til at tilmelde sig. 

 

Virtuel Reality og Augmented Reality 

Nationalpark Thy har i 2017 som en del af trædestensprojektet gennemført forprojektet ”Mere end øjet ser”. Resultatet heraf 

var bl.a. en rapport om fremtidsudsigterne indenfor Virtuel Reality (VR) og Augmented Reality (AR). Rapporten blev 

præsenteret ved en workshop for sekretariat og andre relevante aktører som Naturstyrelsen Thy, Museumscenter Hanstholm, 

etc.  

Groft kan rapportens konklusion koges ned til, at både VR og AR allerede er på markedet, og det er kun et spørgsmål om tid, 

før det er en del af enhver organisations eller virksomheds formidling og markedsføring. Til gengæld er det på nuværende 

tidspunkt stadigvæk så nyt, at teknologien er dyr. Men den udvikler sig lynhurtigt og er snart ”allemandseje”, hvorfor prisen 

forventes at falde dramatisk. 

Konklusion 

Nyhedsbrev er en god og relevant kanal for Nationalpark Thy. Formålet vil først og fremmest være at øge 

kendskabet til nationalparkens aktiviteter på et dybere niveau end på de sociale medier og hjemmesidens 

nyhedsside. Desuden bruges et nyhedsbrev til at trække folk ind på hjemmesiden for yderligere formidling om 

natur og kulturhistorie i Nationalpark Thy. 

Der er primært tale om en tidsmæssig ressource. Med en kommunikationsmedarbejder ansat på et halvt årsværk 

er det ikke muligt at løfte opgaven i kommunikationsstrategien på nuværende tidspunkt. Alternativt kan 

nyhedsbrevet placeres under formidlingsstrategien, da der er fin sammenhæng til parkens formidlingsaktiviteter.  
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For Nationalpark Thy er VR og AR i første omgang relevant indenfor formidlingen om natur og kulturhistorie. Stillingtagen til, 

hvorvidt nationalparken skal bruge ressourcer på VR og AR hører derfor hjemme under trædestensprojektets 

formidlingsstrategi, hvis der er ressourcer hertil.  

 

Målgrupper 

På baggrund af en analyse af nationalparkens interessenter identificeres tre vigtige målgrupper for kommunikationsindsatsen: 

Thyboere, naturturisten5 og natureksperten.  

 Under overskriften ”Nu kommer nørderne” redegøres i Hvidbogen for kyst- og naturturisme for begrebet Speciel Interest-

turisme. Altså, at det bliver mere normalt at rejse efter specifikke oplevelser. Surfere, der ferierer i Klitmøller pga. Cold 

Hawaii-brandet, er et godt eksempel. Og fordi det nu er interessen, der er i fokus, spås det også, at turistsæsonen vil 

blive væsentligt forlænget. Særligt efterårssæsonen. For Nationalpark Thy er det vandre- og cykelturisten, der er 

nørdeturisten med mulighed for at tiltrække besøgende året rundt. Eller ornitologen, der krydser landet for at opleve en 

sjælden fugl.  

 

Naturturisten er typisk 31-45 år og deles op i tre undertyper: Puristen, urbanisten og neutralisten. Alle har til fælles, at de 

rejser efter naturoplevelsen. Puristen rejser typisk uden børn og går efter den rene vildmarksoplevelse. Urbanisten, er 

familien på tur efter gode oplevelser i naturen i familievenlige rammer. Neutralisten befinder sig et sted midt imellem.  

 

                                                           
5
 https://www.kystognaturturisme.dk/media/1133/cktplushvidbogplusinteractiveplus72plusspread.pdf 

Konklusion 

Virtuel Reality og Augmented Reality er stadig i den spæde start, men det har en stejl udviklings- og 

udbredelseskurve. I første omgang er det relevant som en del af nationalparkens formidlingsstrategi. 
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 Med missionen om lokal forankring og rundt regnet 100 frivillige i nationalparkregi og langt flere ”skjulte ambassadører” 

er thyboerne selvsagt en vigtig målgruppe eller segment. Til gengæld er det en meget bred målgruppe med flere 

interesser i forhold til nationalparken. Det kan både være erhvervsdrivende med økonomiske interesser og / eller være 

naturelskere i fritiden på flere niveauer. For de fleste thyboer er de først og fremmest stolte af deres baghave og nyder 

at bruge den på forskellig vis og i forskelligt omfang. De fleste har ikke dybdegående indsigt i naturen, og for flertallet 

gør det ikke den store forskel, om klitheden bliver mere samlet, eller om der kommer flere sjældne mosser.  

 

 Den sidste målgruppe er natureksperterne. Dem, som virkelig har forstand på naturen, og føler ejerskab til den. Denne 

gruppe interesserer sig for naturplejeprojekter i nationalparken og formidling på et højt fagligt niveau. Men det kan 

også være den ældre tysker, der har som sit største ønske, at opleve Tvepibet Lobelie i blomst.  

Nedenstående tabel viser en oversigt over nationalparkens vigtigste målgrupper. 

 

MÅLGRUPPE 

 

INTERESSE 

 

BUDSKAB 

 

KANAL 

 

MÅL 

 

Thyboere 

 

Økonomisk og 

rekreativ interesse 

 

Oplevelser i 

nationalparken 

Viden om naturen og 

kulturhistorien på 

letforståeligt niveau  

 

 

Facebook 

Hjemmeside 

Lokalpresse 

Formidlere 

 

Booste stolthed, 

kendskabsgrad og 

ejerskabsfølelse 

Øge viden om naturtype og 

kulturhistorie 

Flere frivillige 
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Den danske 

naturturist 

 

Ferie og oplevelser 

 

Oplevelser med særlig 

vægt på vandre- og 

cykelturisme (den stille 

naturoplevelse) 

 

Facebook 

Hjemmeside: Oplev 

Nationalparken 

Turistforeninger 

Landsdækkende presse 

Markedsføringsmateriale 

– særlig fokus på 

vandre- og cykelforum 

Foldere 

 

 

Øget kendskabsgrad 

Flere besøgende 

Øget viden om naturtype og 

kulturhistorie 

 

Den udenlandske 

naturturist 

 

Ferie og oplevelser 

 

Oplevelser særlig med 

vægt på vandre- og 

cykelturisme 

 

Facebook (billeder) 

Hjemmeside 

Turistforeninger 

Udenlandsk 

markedsføringsmateriale 

– særlig fokus på 

vandre- og cykelforum 

 

 

Øget kendskabsgrad 

Flere besøgende 

Øget viden om naturtype og 

kulturhistorie 

 

Natureksperterne 

 

Naturen 

Politisk fokus på natur 

i Danmark 

 

 

Viden om naturen og 

kulturhistorien på 

avanceret niveau 

 

Hjemmesiden 

Politiske aktiviteter fx 

naturmødet 

 

Øget viden om naturtype og 

kulturhistorie. 

 

Målgruppebeskrivelserne er af rimelig overfladisk karakter, og der er behov for, at Nationalpark Thy bliver endnu skarpere på 

målgrupper eller segmenter for at målrette kommunikationsindsatsen. Senest har VisitNordjylland lavet en undersøgelse over 
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den typiske turist i Nordjylland6. Og i 2018-19 bliver det måske muligt for Nationalpark Thy at deltage i et BigData-projekt ledet 

af VisitAalborg, som skal kortlægge besøgende i nationalparken via mobildata.  

Når den øgede viden om besøgende til nationalparken foreligger, anbefales det at udarbejde en mere præcis målgruppe- 

eller segmentbeskrivelse, der kan benyttes på tværs af nationalparkens strategier. 

Kommunikationskanaler i 2018 - 2019 

På baggrund af analysen i denne rapport med de ressourcer, der er afsat til kommunikation i nationalparkplanen for 2016-

2022 fastholdes de tre nuværende kommunikationskanaler: Hjemmeside, Facebook og Nationalpark TV. Formålet med 

kommunikationsstrategien for 2018-2019 er at optimere indsatsen på de eksisterende kanaler, så de stemmer overens med 

brandet om kvalitet og ekspertviden. 

Hvis det senere i planperioden besluttes at satse på nyhedsbrev, Instagram eller anden kommunikation justeres 

kommunikationsstrategien derefter. 

Nedenstående figur viser en oversigt over kommunikationskanaler i Nationalpark Thy. 

                                                           
6
 http://www.visitnordjylland.dk/sites/default/files/asp/visitnordjylland/visitanordjylland_personas.pdf 
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Figur 10 viser en oversigt over kommunikationskanaler fra og omkring Nationalpark Thy 

Hjemmesiden 

Hjemmesiden vedligeholdes i planperioden løbende med nyheder og mindre rettelser og tilpasninger af de andre sider, så de 

er opdaterede. Bl.a. vil månedens fugl på kalendersiden udskiftes løbende i samarbejde med Elly Hansen7. Der tages stilling til 

eventuelt større ændringer af hjemmesiden, når restaureringen af Lodbjerg Fyr og nationalparkcentret står færdigt. 

                                                           
7
 www.iehansen.dk 

http://www.iehansen.dk/


             
 

[41] 
 

Nyhedskriterierne for nyhederne på hjemmesiden er: 

 Aktualitet: Vi fortæller om aktuelle projekter og aktiviteter i nationalparken. Vi ønsker at bringe egne nyheder først. 

 Væsentlighed: Nyhederne skal være af en karakter, der har interesse for vores målgruppe. Vi skriver fx ikke en nyhed 

om, at nu har vi søgt en ny fond eller mulige kommende projekter. 

 Identifikation: Vores målgruppe skal kunne se sig selv i nyheden og finde den relevant. Dvs. nyhederne kan både være 

af let karakter som fx donationer til parkens projekter (thyboere), aktiviteter i nationalparkregi (thyboere + turister), nye 

oplevelser (thyboere + naturturister) og af tungere karakter som relevant ny forskning (natureksperterne). 

 Sensation: Nyheder, der også skal tilgå pressen, skal have en sensationsgrad. Det betyder, at nyheden skal have kant 

eller rumme en konflikt. Fx de skæve juletræer fra nationalparken, hvor det sensationelle ligger i, at også gæve 

thyboere bryder traditionerne for at gøre en god gerning.  

Jo mere vi kan linke fra nyheden ind til andre sider på hjemmesiden, des mere får vi lejlighed til at formidle om naturen og 

kulturhistorien i Nationalpark Thy. Derfor bør det altid undersøges, om vi kan guide læseren til mere information på 

hjemmesiden, og om det kræver evt. forbedring af sidens indhold. Ligeledes er det fint at linke til andres hjemmesider for at 

guide brugeren til mere viden.  

Taget i betragtning, at nyhedssiden er den eneste aktive side på nationalparkens hjemmeside (under 

kommunikationsstrategiens resort), prioriteres det, at der løbende skrives nyheder. Historier, der er egnede til landsdækkende 

presse, forsøges sendt til dem via en presseliste (skal udarbejdes).   

Facebook-side 

Facebook-siden prioriteres i planperioden med minimum tre ugentlige opslag. Alle sekretariatsmedarbejdere må gerne 

deltage aktivt. Det gør ikke noget, at vi er personlige på Facebook, men der skal være en professionel ramme, fordi vi altid 

repræsenterer Nationalpark Thy. Rammen beskrives i det følgende. 

Hvorfor er Nationalpark Thy på Facebook:  



             
 

[42] 
 

 Mennesker – vi er dem bag Nationalpark Thy. Har du lyst, må du gerne poste billeder af dig selv og din familie. Vi er på lige 

fod med brugerne og taler sammen med dem om emner af fælles interesse. 

 Lytter – vi har her en mulighed for at vise, at vi lytter til vores brugere.  

 Spørger – vi er interesserede i deres tanker om naturen i Nationalpark Thy, og vi værdsætter deres svar. 

Hvordan skriver vi på Facebook:  

 Vi er uformelle og konverserende 

 Vi har humør – uden at være komikere, for vi er stadig eksperterne 

 Vi er positive – og vender negative historier til noget positivt. 

 Vi skriver korrekt og med rigtig tegnsætning (lav fx opslag i word, så autokorrektur kan benyttes) 

Nedenstående figur viser en oversigt over, hvordan vi ønsker at målrette kommunikationen til vores målgrupper på Facebook. 
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Figur 11 giver et overblik over, hvem vi taler til og om hvad på Facebook. 

Hvilken type indhold producerer vi typisk:  

 Formidling om natur og kulturhistorie i letforståeligt sprog og visualiseret med billeder eller video 

 Visuelle – et opslag kan godt bare være billeder eller video 

 Oplevelser og aktiviteter 

 Nyheder og succeshistorier 
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Nationalpark TV 

I de næste to år, inden sendetilladelsen udløber, fortsætter nationalpark TV med at producere og sende to ugentlige 

udsendelser i henhold til bestyrelsesbeslutningen den 10. oktober 2016. I samme periode er der fra både nationalpark tv-

holdet og sekretariatets side ønske om at forberede sig på mere digitale tider. 

Det betyder, at tv-holdet rutinemæssigt begynder at producere korte klip af 30-60 sekunders varighed til brug på sociale 

medier samt flere selvstændige udsendelser af 10-15 minutters varighed. I dag er udsendelserne ofte sat sammen af et 

indledende, aktuelt afsnit, mens der efterfølgende klippes relevante arkivafsnit ind. Fremover kan sekretariatet frit disponere 

over de aktuelle afsnit. Til formålet oprettes en vimeo-kanal til sekretariatet.  

Vi har også ønske om, at Nationalpark TV udbredes til andre TV2-regioner. 

Public Relations-strategi 

Både i forhold til brandingstrategiens formål om øget kendskab til nationalparken samt om at indtage ekspertrollen har 

nationalparken en interesse i at være en dagsordenssættende organisation indenfor vores naturtype. Det betyder, at vi gerne 

vil høres i forbindelse med relevante politiske spørgsmål som fx lovkompasset på miljø- og fødevareområdet samt revideringen 

af nationalparkloven. Derfor er det vigtigt for Nationalpark Thy at markere sig i landsdækkende medier med jævne 

mellemrum.  

Det er også vigtigt at levere nyheder til den lokale presse med henblik på at ramme thyboerne som målgruppe.  

Særlige indsatser vi fokuserer på indenfor Public Relations i 2018-2019: 

 Naturklummen til Kr. Dagblad – vi ønsker fortsat at levere indhold hver fjerde uge på skift med de tre andre 

nationalparker. Vi ønsker i videst muligt omfang at levere indhold selv i stedet for at få andre til at skrive. 

 P1 Orientering – vi har en målsætning om, at vores naturvejledere skal bidrage til programmet Orientering på P1, når 

de sætter fokus på aktuelle historier fra naturen i Danmark. 



             
 

[45] 
 

 Presseliste – vi ønsker at udarbejde en presseliste, så vi danner os et overblik over journalister med interesse for 

naturspørgsmål. Vi ønsker at opnå et godt og tillidsfuldt samarbejde med dem ved at prioritere at levere 

kvalitetsindhold og stille os til rådighed for presseture, etc.  

 Lokale presse – på samme måde som landsdækkende presse, ønsker vi et godt og tillidsfuldt samarbejde. 

 Dagsordenssættende – vi prioriterer at involvere os i relevante politiske fora fx Naturmødet og udarbejde relevante 

høringssvar. I overensstemmelse med vores brand er vores politiske arbejde - og herunder høringssvar – faktuelle og 

løsningsorienterede.  

Der er også stor værdi i, at nationalparken øger medieomtalen i samarbejde med andre aktører – herunder organisationer 

repræsenteret i bestyrelse og råd – for i fællesskab at sætte fokus på det gode liv i Thy. Som eksempel er Finn Jorsal, der sidder 

i rådet som repræsentant for Friends of Cold Hawaii, kulturvejleder på P1 Eftermiddag, hvor han også er opmærksom på at 

fortælle om Nationalpark Thy. 

Markedsføring af Nationalpark Thy som en kvalitetsoplevelse 2018-2019 

Det var i nationalparkens begyndelse relevant at synliggøre nationalparken gennem omtale i turistaviser, foldere, etc. På 

nuværende tidspunkt er markedsføringen begrænset i forhold til tidligere. Indtil Lodbjerg Fyr og nationalparkcentret samt 

forbedrede stisystemer er færdigt ultimo 2019, forventes de nuværende markedsføringskanaler at fortsætte8:  

 Thy for turister er en gratis avis, der omdeles i lokale butikker, turistforeninger, etc. i uge 26-35. Nationalpark Thy har hver 

uge en 2-sides annonce i med nyt indhold. Sekretariatet leverer alt indhold. Dvs. tekst og billeder. Avisen får teksten 

oversat til tysk og engelsk. Omkostningerne uden arbejdstid er i 2018 er ca. 35.000 kr.  

 Thy guiden er turistforeningens turistavis. Avisen har samme indhold hele sæsonen og oversættes til tysk og engelsk. 

Nationalpark Thy betaler for en 2-sides annonce samt lidt billeder og anden reklame fordelt i avisen. Sekretariatet 

leverer al indhold. Omkostningerne hertil uden arbejdstid er i 2018 ca. 45.000 kr.  

                                                           
8
 Dog bemærkes, at aftaler med Thy for turister og Thy guiden indgås for ét år af gangen. 
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 Foldere bevares status quo i 2018 og evt. 2019. Det anbefales, at der i løbet af 2019 tages stilling til fremtidens foldere i 

Nationalpark Thy, da vi må forvente at gå mod en yderligere digitalisering. Som minimum skal folderne revideres og 

opdateres i henhold til trædestensprojektet.  

 

I 2018 prioriteres det at forbedre indholdet til Thy for turister samt Thy guiden. I overensstemmelse med brandingstrategien skal 

der fokus på kvalitet. Flotte billeder i bredformat om muligt. Hellere færre - men gode billeder – så naturen kommer til sin ret.  

 

Det bør dog overvejes, hvorvidt Nationalpark Thy skal prioritere både økonomiske og tidsmæssige ressourcer på betalt 

markedsføring. Med en halvtidskommunikationsmedarbejder bruges der forholdsmæssigt meget tid på opgaven samtidig 

med, at nationalparken betaler for annoncepladsen. Nationalpark Thy er ikke en almindelig turistattraktion, der tjener penge 

for hver besøgende, der går gennem indgangen. På samme måde som Cold Hawaii er det en attraktion og et brand, der 

trækker turister til området til gavn for lokale erhvervsdrivende. Markedsføring og salg er først og fremmest turistforeningernes 

og virksomhedernes område, mens kommunikation, identitetsskabelse, synlighed via presseture og andet PR ligger i 

nationalparkens regi. Fremover kan det være mere relevant for nationalparken at satse på at levere kvalitetsindhold til 

samarbejdspartnere i form af tekst og gode billeder. Fx til VisitDenmark, der arbejder for at promovere Danmark som 

turistattraktion, hvorfra det kan smitte af på lokale foreninger og erhvervsliv. 

 

I perioden undersøges relevante kommunikations- og PR kanaler som forberedelse til 2020. Det kan fx være forskellige fora for 

vandre- og cykelturisme samt Google Places, TripAdvisor og AirBnB9.   

Særlige kommunikationsindsatser 2018-2019 

En række projekter kræver en særlig kommunikationsindsats i løbet af de næste to år. En kort beskrivelse følger, men hver 

indsats kræver en nærmere kommunikationsplan i samarbejde med den ansvarlige projektleder. 

                                                           
9
 De to sidstnævnte i henhold til nationalparkplanen for 2020. 
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 Lodbjerg Fyr – lokalt forankret projekt. Der er brug for flere frivillige, når restaureringen er færdig. Der er allerede 

iværksat et samarbejde med nationalpark TV om at sætte fokus på restaureringsprocessen i deres udsendelser. Og i 

sidste ende udarbejde en dokumentar om Lodbjerg Fyr, der senere hen kan bruges i formidlingsøjemed. 

 Billedbank – billeder af naturen er et centralt kommunikationsredskab for Nationalpark Thy. Pressen og turistaktører 

efterspørger jævnligt billeder. Det skal blive nemmere internt at finde billederne og eksternt at dele billeder. Desuden 

ønskes billedarkivet udvidet.  

 Naturmødet Hirtshals 2018 – politisk aktivitet, hvor nationalparken har mulighed for at markere sig på den naturpolitiske 

scene.  

 Projekt om bedre målgruppebeskrivelse – større indsigt i de besøgende til nationalparken, så både formidling om natur 

og kulturhistorie samt kommunikationen kan målrettes. 

 Nationalparkcentret i Nr. Vorupør – både bygningsprocessen og det færdige center kræver en særlig 

kommunikationsindsats.  

Kommunikationsmål 

Trædestensprojektet har nedenstående kommunikationsmål i perioden for 2018-2022:  

// en fordobling af ikke-lokale, der besøger parken i 2021, i forhold til 2017 

// 70.000 besøgende årligt i Nationalparkcenter Thy i Vorupør 

// 50.000 besøgende årligt ved Lodbjerg Fyr (ca. 20.000 besøgende i dag) 

// 50.000 besøgende årligt ved Hanstholm Fyr (ca. 20.000 besøgende i dag) 

// 24.000 besøgende årligt ved Stenbjerg Landingsplads (ca. 12. 000 i dag) 

// Mindst 30.000 download af app’en i projektperioden 

// Mindst 10.000 følgere på sociale medier 

// Mindst 70% af alle danskere skal i 2021 vide, at Nationalpark Thy findes (mod ca. 52% i dag) 

// Tiltrækning af yderligere 100 nye frivillige 

 

Det giver mening, at der er synergi mellem kommunikationsstrategiens mål om trædestensprojektet – dog omfatter 

kommunikationsstrategien for 2018-2019 en begrænset tidsperiode i forhold til trædestensprojektets mål. 
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Følgende kommunikationsmål opstilles for strategien 2018-2019:  

 Mindst 8000 følgere på den officielle Facebook-side 

 Tættere tilknytning til Facebook-gruppen Nationalpark Thy 

 Mindst 10 historier i den lokale presse årligt (Thisted Dagblad eller Limfjord Update)  

 Mindst fem landsdækkende historier årligt – udover Kr. Dagblad - fra Nationalpark Thy i form af artikler eller TV-omtale. 

 Deltagelse i P1-orienterings naturprogrammer 

 Nationalpark TV udbredes til andre TV2-regioner 

Kommunikationsplanen for 2018 
 

TIDSRUM 

 

AKTIVITET 

 

MÅL 

 

MÅLGRUPPE 

 

BUDSKAB 

 

KANAL 

 

ANSVAR 

 

ØKONOMI 

Januar Kommunikationspla

n 2018 

Planlægning af 

årets aktiviteter 

Sekretariatet - Skriftligt materiale – 

online 

Sophie Tid  

(Opgavenr. 440144) 

Januar – 

februar 

Oprettelse af 

vimeo-kanal til 

sekretariatet 

Mere digital 

kommunikation 

- - Vimeo (youtube ?) Ole / 

Sophie 

Tid 

(Opgavenr. 440144) 

 

Januar-

juni 

Oprettelse af 

billedbank  

Overblik over 

eksisterende 

billeder. 

Indkøb af nye. 

Let adgang til 

at dele billeder. 

Sekretariatet. 

Presse 

Turistaktører 

Den smukke natur i 

Nationalpark Thy.  

Billeder i høj 

kvalitet og 

bredformat. 

Sophie Afsat 100.000 kr. til 

ansættelse af 

studentermedhjælpe

r, evt. udgift til 

selvstændig konto 

hos Skyfish samt 

indkøb af billeder  

 

(Opgavenr. 440101) 

 

Januar – 

septembe

r 

Restaurering af 

Lodbjerg Fyr 

Lokal forankring 

i løbet af 

processen. 

Rekruttering af 

frivillige 

Thyboere Restaureringen af 

Lodbjerg Fyr er nu i 

gang.  

Ændrede 

åbningstider 

/adgang. 

Hjemmeside 

Facebook 

Nationalpark TV 

Cathrin

e 

Tid 

(Opgavenr. 440144) 
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Brug for flere frivillige. 

Januar-

decembe

r 

Klumme i Kr. 

Dagblad 

Øge kendskab 

til Nationalpark 

Thy 

Naturturisten 

Politikere 

Natur, kulturhistorie 

og oplevelser i 

Nationalpark Thy 

Avisen Sophie Tid 

(Opgavenr. 440144) 

Februar Årsberetning 2017 Redegøre for 

aktiviteter i 2017 

Bestyrelse og råd 

samt øvrige 

stakeholders 

- Skriftligt materiale – 

trykt 

Else og 

Sophie 

Tid 

(Opgavenr. 440144) 

Maj Naturmøde 

Hirtshals 

Politisk 

opmærksomhe

d 

Politikere. 

Natureksperterne 

Emner/arrangement

er skal fastlægges 

 

Mundtlig 

formidling. 

Facebook  

Hjemmeside 

Sophie Godkendt budget 

på 75.000 kr. inkl. 

lønomkostninger 

(Opgavenr. 440121 – 

opret ny 

lokalopgave) 

Juni-

august 

Thy for turister Øge 

kendskabet til 

Nationalpark 

Thy 

Naturturister Oplevelser og 

aktiviteter i 

Nationalpark Thy 

Thy for turister (avis) Sophie 35.000 kr. eks. 

Tidsforbrug 

(Opgavenr. 44010, 

910072) 

August 10-års jubilæum  Øge 

kendskabet til 

Nationalpark 

Thy 

Thyboer Arrangementet skal 

fastlægges 

Hjemmeside 

Facebook  

Pressen 

Else Tid 

(Opgavenr. 440144) 

Efterår  Åbning af Lodbjerg 

Fyr 

- - - - Else Tid 

(Opgavenr. 440144) 

Efterår Foldere til 2019 

 

Øge 

kendskabet til 

Nationalpark 

Thy 

Guide folk ud i 

naturen. 

- - Genoptrykning  Martin 

og 

Sophie 

- 

Novembe

r 

Thy guide 2019 Øge 

kendskabet til 

Nationalpark 

Thy 

Naturturister Oplevelser og 

aktiviteter i 

Nationalpark Thy 

Turistavis Sophie 45.000 kr. eks. 

Tidsforbrug 

(Opgavenr. 440101) 

Decembe

r 

Julekort Tak Samarbejdspartner

e 

Resultater i 2017 og 

kommende 

begivenheder 

Elektronisk julekort Else Tid 

(Opgavenr. 440144) 

Decembe Gratis juletræer fra Fokus på Thyboer Hvad er invasive vs. Facebook  Anna  Tid 
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r Nationalpark Thy naturpleje Hjemmehørende 

arter 

Hjemmeside 

Presse 

 

Obs 

samarbejdspartner

e 

(Opgavenr. 440144) 

 

 


