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1. FORORD

Tilbage i 2009 blev der her i Thy arbejdet med at formulere Danmarks første 

nationalparkplan til ikrafttræden pr. 1. april 2010. Nu seks år senere skal pla-

nen så revideres, og med dette skrift foreligger bestyrelsens bud på den revide-

rede plan for Nationalpark Thys udvikling over de følgende år.

Denne revision sker på et væsentligt mere oplyst grundlag, end nationalpar-

kens første bestyrelse kunne basere planen på. Dels kender vi nu den omtrent-

lige størrelse på den statslige grundbevilling, dels er der nu nogle års erfaringer 

med drift af såvel Nationalpark Thy som nationalparkerne i Mols Bjerge og 

Vadehavet. Desuden baserer en revision sig, som ordet angiver, på den eksiste-

rende plan, hvorfra indholdet naturligvis ikke er fuldt gennemført. Suppleret 

med en særdeles grundig ”Redegørelse for udviklingen i og omkring Nati-

onalpark Thy” samt hele 75 forslag fra offentligheden, har der denne gang 

været langt bedre muligheder for at skrive en mere præcis plan, der kan blive 

et mere operativt styringsværktøj som grundlag for nationalparkens udvikling 

fremover.

”Styring” skal forstås positivt som vores fælles sikkerhed for, at udviklin-

gen sker inden for rammerne af denne plan. Nationalparkfond Thys bestyrelse, 

råd, ansatte samt vores mange samarbejdspartnere og det uvurderlige korps 

af frivillige kan i dette skrift se, hvordan vores fælles retning tegner sig i de 

kommende år. Nationalpark Thy har lige fra de første tanker om en mulig nati-

onalpark udviklet sig til et meget stort interessentselskab. Den er virkelig blevet 

VORES nationalpark, én af vores forholdsvis nyfundne aktiver, som vi med øget 

stolthed gerne deler med vores landsmænd og de mange udenlandske gæster, 

som kommer til vores område.

Den reviderede plan er nu i høring frem til 26. november 2015. Hvis der 

kommer væsentlige indsigelser, som giver anledning til større indholdsmæssige 

ændringer, er der plads til endnu en høringsfase i begyndelsen af 2016. I mod-

sat fald er det muligt, at bestyrelsen kan godkende den endelige plan allerede 

inden nytår.

På bestyrelsens vegne vil jeg sige mange tak for det overvældende enga-

gement, der fra ovennævnte mange parter og partnere har været lagt ind i 

tilblivelsen af denne reviderede nationalparkplan. Det er min oplevelse, at vi 

bevæger os fra en plan præget af iværksætterens begejstring og idérigdom 

til en plan, som er mere drifts- og udviklingsorienteret, og som samtidig står 

stærkere i at anvise nogle overordnede indsatser i Nationalpark Thy i de kom-

mende år.

På vegne af nationalparkbestyrelsen

Ejner Frøkjær

Bestyrelsesformand Nationalparkfond Thy
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2. SAMMENFATNING

Nationalparkplan 2016-22 er den første reviderede nationalparkplan for Na-

tionalpark Thy – og den første reviderede nationalparkplan i Danmark. Den 

afløser således Nationalparkplan 2010-16 og danner grundlaget for national-

parkfondens arbejde med at udvikle Nationalpark Thy i de kommende år. 

Nationalparkplan 2016-22 omfatter desuden en fælles identitet og bestyrel-

sens visioner og mål for udviklingen også på længere sigt. 

Nationalparkplanen har ingen retsvirkning for lodsejere, kommune eller re- 

gion; og nationalparkfonden har ingen myndighedskompetence. Naturstyrel-

sen vil endvidere, efter aftale med nationalparkfonden, indarbejde national-

parkplanens mål i styrelsens driftsplaner for arealer beliggende i nationalparker, 

således at de statslige driftsmidler målrettes mod realisering af nationalpark-

planen. Realisering af planen afhænger derudover af, hvad der kan gennem-

føres via frivillige aftaler med lodsejerne og samarbejde med offentligheden.

Naturen i Nationalpark Thy har højeste prioritet og det skal sikres, at naturen 

i nationalparken på langt sigt er varieret og i balance med de menneskelige 

aktiviteter. I Nationalpark Thy springer historien om samspillet mellem natur 

og kultur langs vestkysten af Thy gennem årtusinder desuden i øjnene. De 

natur- og kulturhistoriske værdier, koordineret og udbygget forskning og un-

dervisning samt formidling og naturvejledning skaber et værdifuldt grundlag 

for øget friluftsliv og turisme – til gavn for erhvervslivet lokalt i og omkring 

nationalparken og for landsdelen Thy.

Forslaget er blevet til gennem en involverende proces og har indarbejdet den 

seneste viden om forholdene i Nationalpark Thy og i lokalsamfundet omkring. 

Nationalparkplanen er bygget op således, at den indeholder en status for Na-

tionalpark Thy: de forudsætninger, der ligger til grund for planen, Rigsrevisio-

nens beretning om etablering af nationalparker i Danmark, en kort redegørelse 

for udviklingen og den aktuelle tilstand. Planen beskriver desuden bestyrelsens 

visioner og målsætninger i relation til de formål, som er givet i Bekendtgørelse 

om Nationalpark Thy. I handlingsplanen beskrives 22 konkrete indsatsområder 

og prioriteringen heraf. Bestyrelsen ønsker at sætte mindst 13 af disse indsats-

områder i værk i perioden med henblik på at nå de fastsatte mål. Beskrivelsen 

af de højest prioriterede indsatsområder har fået den mest fyldige beskrivelse, 

og i bilagene 1-13 er desuden opsat målbare mål og milepæle i forhold til 

tre forskellige scenarier, der på det højeste niveau involverer såvel bidrag fra 

samarbejdspartnere og ekstern finansiering. Endelig redegøres kort for, hvilke 

tilladelser og dispensationer der er nødvendige, for at realisere planen.

De resultater, der kan opnås i planperioden beror dels på, hvad bestyrelsen 

kan opnå aftale om, dels hvor mange midler, der kan tilvejebringes til de kon-

krete projekter. Der kan være konkrete temaer og projekter, som må prioriteres 

lavere i planperioden, udskydes til senere planperioder eller helt udelades, hvis 

der ikke kan opnås de fornødne aftaler eller skabes det fornødne finansierings-

grundlag.
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3. INDLEDNING

Nationalpark Thy blev indviet som den første danske nationalpark i august 

2008. En bredt sammensat bestyrelse var på plads i januar 2009. Den havde 

til opgave på ganske kort tid at udarbejde Danmarks første nationalparkplan. 

Alle havde vidt forskellige forudsætninger for at indgå i arbejdet og forskellig 

forståelse af, hvad en nationalpark i Thy ville kunne betyde. Det lykkedes dog 

at få lavet en plan, som blev modtaget godt af vores omverden og som vi har 

arbejdet på at realisere. 

Gennem nationalparkens første planperiode er der i nationalparkråd og -be-

styrelse opnået en langt mere fælles forståelse af, hvad en nationalpark betyder 

i Thy. Det har vi valgt i nationalparkplanen her, at kalde for den fælles identitet:

Bestyrelsens udkast til Nationalparkplan 2016-22 er blevet til med udgangs-

punkt i: 

° Igangsatte initiativer, der ønskes fortsat i den næste planperiode

°  Ikke gennemførte dele af Nationalparkplan 2010-16, som ønskes gennem-

ført i den næste planperiode

° Ny viden og erkendelser opnået i nationalparkens første år

° Redegørelse for udviklingen i og omkring Nationalpark Thy

° Idéer og forslag fra offentligheden til Nationalparkplan 2016-22. 

Forslaget er blevet til igennem en involverende proces i lokalområdet, hvor fem 

arbejdsgrupper, sekretariat, råd og bestyrelse alle har bidraget betydeligt til, at 

dette udkast til plan er grundigt gennemarbejdet og færdiggjort rettidigt til, at 

planen ventes at kunne foreligge vedtaget senest d. 31. marts 2016, hvor den 

første nationalparkplan udløber. 

Dette udkast til Nationalparkplan 2016-22 er i offentlig høring frem til 26. 

november 2015. Planen ventes at træde i kraft 1. april 2016.

#I
D

EN
TI

TE
T

NATIONALPARK THYS FÆLLES IDENTITET

Nationalpark Thy er skabt af havet, vinden, sandet og saltet. Her i det 

nordvestligste Danmark findes et enestående og vildt naturområde, som 

vi i fællesskab skal værne om og udvikle. En sammenhængende klitnatur 

giver gode levevilkår for eksempel for Krondyr, Trane, Mark-Firben, 

Ensian-Blåfugl, Klokkelyng og Rensdyrlav. Nationalpark Thy er dog ikke 

kun en særegen natur; den er også påvirket af mennesket og rummer en 

unik kulturarv. Mennesket har her i særlig grad levet med og af naturen 

på dens nåde og betingelser – men også kæmpet imod den. Den arv, 

vi forvalter, vil vi gerne dele med andre og vi vil pirre til nysgerrighed og 

læring. Nationalpark Thys særlige natur- og kulturarv er en ressource 

– en evig kilde, som man nok må nyde dråberne af, men ikke udtørre.

I Nationalpark Thy kan man som få andre steder i Danmark opleve 

naturens storslåethed, stilhed og mørke. Her kan man smage på naturen: 

Klokkelynghonning, tørret gallowaykølle, havtorngelé og porseøl. Her 

kan man leve det gode liv i pagt med naturen – og være stolt af det, man 

er en del af.
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4. STATUS

Nationalpark Thy omfatter ca. 244 km2 langs vestkysten af Thy, fra Agger Tan-

ges sydspids til Hanstholmknuden i nord. Omkring 75 % af arealet er ejet af 

staten og de resterende ca. 25 % af 857 private lodsejere. 

I det følgende gennemgås rammer og forudsætninger for nationalparkpla-

nen, konklusioner fra Rigsrevisionens evaluering, samt en kortfattet redegørel-

se for udviklingen i og omkring Nationalpark Thy siden etableringen af nati-

onalparken blev besluttet. Denne redegørelse indeholder et element af status 

forud for planperioden 2016-22. 

4.1 Rammer og forudsætning for nationalparkplanen
De generelle bestemmelser for oprettelse og drift af nationalparker er fastlagt i 

Lov om nationalparker. De særlige bestemmelser vedrørende Nationalpark Thy 

er fastlagt i Bekendtgørelse om Nationalpark Thy. Det er pålagt bestyrelsen for 

Nationalparkfond Thy at udarbejde en nationalparkplan, der revideres hvert 6. år. 

Nationalpark Thy’s nationalparkplan beskriver de visioner, som bestyrelsen 

har for udviklingen af Nationalpark Thy på et 20-30 årigt sigte, samt målsæt-

ninger, prioriteringer og handlingsplaner for planperioden. Nationalparkplanen 

sætter således rammerne for drift og udvikling af Nationalpark Thy og fonden 

vil virke for, at planen gennemføres.

Nationalparkplanen respekterer eksisterende lovgivning og juridisk gyldige 

planer, herunder også fredningsbestemmelser og udpegning af internationale 

naturbeskyttelsesområder. Det er desuden væsentligt at fremhæve, at indsat-

serne i planerne bygger på frivillige aftaler med lodsejere om fx naturgenopret-

ning, naturbevaring og naturpleje. 

Nationalpark Thy indeholder store naturområder med en lang kontinuitet. 

Nationalparken er omfattet af en række bestemmelser i relation til fredning og 

beskyttelse af natur- og kulturværdier. 53 % af nationalparken er udpeget som 

internationale naturbeskyttelses-områder (Ramsar-områder, EF-fuglebeskyttel-

sesområder og EU-habitatområder). Nationalparken rummer desuden en ræk-

ke fredninger: Hanstedreservatet m.v., Nors Sø samt Tved og Vilsbøl Klitplanta-

ger, Vandet Sø, Ørhage, Vangså, Tvorup Vestersø, Førby Sø, Stenbjerg-Vorupør, 

Lillehav, Lyngby-Flade Sø samt Agger Tange. 

Størstedelen af de åbne arealer i øvrigt er beskyttede naturtyper omfattet af 

Lov om naturbeskyttelse. Den vestligste del af Nationalpark Thy er langt over-

vejende omfattet af klitfredning, beskyttelseslinjer i forhold til strand, søer, 

åer og skov, samt fredede fortidsminder indenfor nationalparkens grænser. 

Hanstholm-reservatet og Agger Tange er endvidere natur- og vildtreservater. 

Størstedelen af plantagerne er fredskov omfattet af Lov om skove. Endelig er 

langt størstedelen af Nationalpark Thy omfattet af kystnærhedszone jf. Lov om 

planlægning. 

Nationalparkplanen må ikke stride imod: 

° Natura 2000 planer og Natura 2000 handleplaner 

° Vandplaner, vandområdeplaner og vandhandleplaner 

° Regionale udviklingsplaner, kommuneplaner og lokalplaner

Endelig har Naturstyrelsen Thy i 2007 udarbejdet en driftsplan for statsejede 

arealer både i og udenfor nationalparken. Driftsplanen er under revision og 

ventes i høring i februar 2016. Nationalparkplanen er udarbejdet således, at 

den giver mulighed for at aftale med Naturstyrelsen, at de statslige driftsmidler 

målrettes mod realisering af nationalparkplanen, som det fremgår af bemærk-

ningerne til forslag til Lov om nationalparker. 

Nationalparkplanen er omfattet af Bekendtgørelse af Lov om miljøvurdering 

af planer og programmer. Der udarbejdes derfor en miljørapport som fastlæg-

ger, beskriver og evaluerer den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet 

af planens gennemførelse. Miljørapporten sendes i høring sideløbende med 

bestyrelsens forslag til nationalparkplan. 

4.2 Rigsrevisionens evaluering 2013
Statsrevisorerne afleverede i december 2013 en beretning om etablering af 

nationalparker i Danmark til Folketinget. Beretningen var udarbejdet af Rigs-

revisionen som led i en international fællesrevision af nationalparker med rigs-

revisioner fra 6 andre lande. Formålet med fællesrevisionen var at undersøge, 

hvordan nationalparkerne er styret og finansieret, og hvordan de bidrager til 

at sikre biodiversiteten. 
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Med henvisning til, at biodiversitet er et centralt emne i den internationale 

fællesrevision, og at nationalparklovens hovedformål er at styrke og udvikle 

naturen, havde Rigsrevisionens beretning fokus på nationalparkernes betyd-

ning for naturen. Da de danske nationalparker er oprettet langt senere end de 

øvrige deltagerlandes nationalparker, var formålet med undersøgelsen at vur-

dere, om etableringen af nationalparker i Danmark har skabt et grundlag for, 

at de på længere sigt kan styrke og udvikle naturværdierne, herunder skabe 

større sammenhængende naturområder. Undersøgelsens konklusion var: 

”De danske nationalparker har ikke alene til formål at styrke og udvikle na-

turen, men skal også opfylde andre formål, fx naturformidling, turisme og 

erhvervsudvikling. Derudover er nationalparkerne afhængige af, at lokale lods-

ejere vil samarbejde, og at nationalparkerne kan rejse ekstern finansiering. Der 

er således ingen garanti for, at etableringen af nationalparker bidrager til at 

styrke og udvikle naturen. 

I dette lys vurderer Rigsrevisionen, at Miljøministeriet fremover bør under-

støtte nationalparkerne mere, så de på længere sigt vil være bedre rustet til at 

styrke og udvikle naturen. Særligt bør ministeriet understøtte, at nationalpar-

kernes bestyrelser formulerer klare og målbare målsætninger, som nationalpar-

kerne kan prioritere deres indsats ud fra. Ministeriet har oplyst, at ministeriet 

fremover vil arbejde for, at der skabes mere klare og målbare målsætninger i 

nationalparkplanerne.

Rigsrevisionen finder det vigtigt, at Miljøministeriet allerede nu følger med i 

og op på nationalparkernes udvikling og resultater, så ministeriet får et grund-

lag for at vurdere, om nationalparkerne på længere sigt kan bidrage til at 

opfylde nationalparklovens formål om at styrke og udvikle naturen, herunder 

skabe større sammenhængende naturområder.”

På baggrund af Rigsrevisionens undersøgelse og konklusion, har National-

parkfond Thy i dette udkast til Nationalparkplan 2016-22 formuleret klarere 

og mere målbare målsætninger, som indsatsen kan prioriteres ud fra i planpe-

rioden. De målbare mål er beskrevet i planens bilag 1-13. 

Rigsrevisionen fandt desuden, at der er en betydelig usikkerhed forbundet 

med finansieringen af nationalparkplanerne. Udover den årlige finanslovsbe-

villing på 7,5 mio. kr skal nationalparkerne rejse deres midler via ekstern finan-

siering. 

4.3 Redegørelse for udviklingen og aktuelle tilstand 
I forbindelse med revision af Nationalparkplan 2010-16 er der jf. Lov om na-

tionalparker udarbejdet en redegørelse for udviklingen i og omkring Natio-

nalpark Thy for perioden fra beslutningen blev taget lokalt om at takke ja til 

en nationalpark og så vidt muligt til og med 2014. I det følgende opridses de 

væsentligste trends i denne udvikling, med særlig vægt på de trends, som 

bestyrelsen finder det muligt at bidrage positivt til i den næste planperiode og 

som derfor ligger til grund for den prioritering, der er lavet i dette udkast til 

Nationalparkplan 2016-22. Det bemærkes dog, at det ikke for alle områder er 

muligt at dokumentere en udvikling. Således er der forhold, hvor der snarere 

gives en status, fx med data fra et enkelt år eller for en kortere periode. Dette 

vil så danne baggrund for mulig sammenligning over en længere årrække i 

forbindelse med kommende planrevisioner. 

Nationalpark Thy blev indviet i august 2008 som den første nationalpark i 

Danmark jf. Lov om nationalparker. Med indvielsen blev Nationalparkfond Thy 

oprettet som den selvstændige, statslige fond, der står for udvikling, informa-

tionsvirksomhed og drift af Nationalpark Thy. Opbakningen i lokalsamfundet 

til at etablere en nationalpark var dog allerede til stede i 2005, da styregrup-

pen for undersøgelsesprojektet Nationalpark Thy afleverede sin slutrapport til 

miljøministeren.

Denne redegørelse redegør dels for den generelle udvikling i og omkring 

Nationalpark Thy i forhold til klima og en række samfundsmæssige forhold, 

dels for den indsats som nationalparkfonden har ydet eller medvirket til, og 

endelig en evaluering af indsatsen. Det gøres med henblik på at sikre, at Nati-

onalparkplan 2016-22 tager højde for den udvikling, der har været i området 

og inddrager den læring, der er resultatet til nu. 

Der henvises til ”Redegørelse for udviklingen i og omkring Nationalpark Thy 

(2005-2014)” for kilder m.v. 

Generelle forhold: 

Klimaet er under forandring på globalt plan, og det må forventes, at der også 

i Nationalpark Thy kan ske ændringer i de klimatiske forhold over tid, som vil 

påvirke leveforholdene for planter, dyr – og mennesker i området. Thy har 

tidligere i særlig grad været påvirket af ændringer i klimaet – med voldsom 
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sandflugt gennem flere hundrede år under ”Den lille istid”. DMI oplyser, at den 

årlige middeltemperatur i Danmark er steget ca. 1,5° C siden 1870 og fortsat 

forventes at stige, samt at den gennemsnitlige årlige nedbør i Danmark er ste-

get omkring 100 mm på 150 år og fortsat forventes at stige. 

Nationalpark Thy ligger i Thisted Kommune, der har en selvforsyningsgrad 

med vedvarende energi på 100 % på el og 85 % på den kollektive varmeforsy-

ning. Både kommunen, private virksomheder og borgere – medvirker til et højt 

fokus på vedvarende energi, passiv- og aktivhusbyggeri og energirenovering i 

helårs- og sommerhuse.

Nationalpark Thy bidrager til at mindske klimaforandringerne ved at gen-

skabe naturlig hydrologi i tidligere afvandede vådområder. Nationalpark Thy 

bidrager desuden til at mindske klimaforandringer ved at tænke fremtidens 

bæredygtige løsninger ind i byggeprojekter og renovering af gamle bygninger, 

således at energibehovet minimeres og forsynes via vedvarende energi. 

Nationalpark Thy omfatter ca. 244 km2 og blev i 2010 udvidet med yderlige-

re knap 30 ha efter en privat lodsejers ansøgning til miljøministeren, anbefalet 

af bestyrelsen for Nationalparkfond Thy. Staten ejer ca. 75 % af arealet, resten 

ejes af 857 lodsejere. 

53 % af Nationalpark Thy er Natura 2000 områder, og disse samt mange af 

nationalparkens søer og vandløb er omfattet af den nationale indsats i forbin-

delse med implementering af Habitatdirektivet, Fuglebeskyttelsesdirektivet og 

Vandrammedirektivet fra EU. 

Nationalpark Thy ligger i Thisted Kommune, der ofte betragtes som en ”ud-

kantskommune” både på landsplan og på regionalt plan. Befolkningstallet 

har været i tilbagegang – i gennemsnit på 0,4 % årligt i perioden 2005-2013 

(mod en prognose på 0,3 %). Pendling til arbejde i Thisted Kommuner fra 

andre kommuner har været stigende i perioden (med 17 % siden 2009), mens 

pendling til arbejde uden for kommunen har været faldende (med 15 % siden 

2009), hvilket er usædvanligt for en landkommune uden større byer. Ledighe-

den er lavere end gennemsnittet i Danmark og lå i 2013 på godt 4 %, men 

også i Thisted Kommune har finanskrisen sat sine spor i årene 2008-10. Den 

private servicesektor har haft vækst i beskæftigelsen i perioden og udgør nu 35 

% af beskæftigelsen. Der har desuden været en mindre vækst i beskæftigelsen 

i bygge- og anlægssektoren i perioden, mens landbrug, skovbrug og fiskeri 

samt industri har oplevet nedgang i beskæftigelsen i perioden. Uddannelsesni-

veauet i befolkningen er stigende om end stadig langt under landsgennemsnit-

tet. Der har været et mindre fald i boligpriserne i perioden i Thisted Kommune 

– men kommunen har undgået en decideret boligboble, som mange andre 

egne af landet har været ramt hårdt af siden finanskrisen indtrådte. 

Nationalparkfonden har i perioden etableret et sekretariat med fire fastan-

satte medarbejdere og et antal projektansatte bl.a. i forbindelse med eksterne 

bevillinger. Det har medvirket til direkte at skabe arbejdspladser og tiltrække 

arbejdskraft fra andre egne af landet. 

4.3.1 Udviklingen i klitnaturen

Den helt særlige natur i Nationalpark Thy er de store og relativt sammenhæn-

gende områder med næringsfattig lysåben klitnatur og de kalkpåvirkede na-

turområder – våde såvel som tørre. 53 % af nationalparken er Natura 2000 

område. Heraf vurderedes 14 % i 2011 at være i ugunstig tilstand, fx på grund 

af forekomst af invasive arter, træer og buske, et ringe artsindhold og afvan-

ding. Strandengene på Agger Tange havde en tydeligt bedre tilstand i 2011 

end i 2005. 

En række søer og vandløb har været omfattet af de statslige planer for im-

plementering af vandrammedirektivet. Målsætningen er opfyldt for Blegsø, 

Hykær, Nors Sø, Tormål, Vandet Sø og Kokkær Vand. En række søer er omfat-

tet af undtagelsesbestemmelser: Sokland, Agger Tange Sø, Flade Sø, Førby Sø, 

Rodenbjerg Sø, Ørum Sø. 

Tilstanden er ifølge de statslige vandplaner ukendt for Ålvand 1, mens be-

lastning og indsatsbehov ikke har kunnet opgøres med de foreliggende meto-

der for Det Store Vand og for Strandsø på Agger Tange. En række søer, der var 

medtaget i Vandplan 2009-15 er ikke medtaget i Vandområdeplan 2015-22: 

Bisolevandet, Sø vest for Blegsø, Tvoruphul, Ålvand 2, Lille Gråkjær, Lillevand, 

Per Madsens Kær, Possø og Skomagerhul. Nationalpark Thys målsætning om, 

at nationalparkens søer skal beskyttes mod næringsstoftilførsel og udvikles til 

bæredygtige økosystemer er ikke opfyldt og vil heller ikke blive det i nær frem-

tid som led i implementeringen af Vandrammedirektivet.

Nationalparkfond Thy har registreret tilstanden i 219 klitsøer. Undersøgel-

sen har vist, at cirka halvdelen af søerne fortsat har forekomst af de særligt 
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karakteristiske grundskudsplanter, bl.a. Tvepibet Lobelie, Strandbo, og arter 

af Brasenføde. Naturtilstanden er dog væsentligt forringet i to af nationalpar-

kens naturperler: Tvorup Hul og Possø. I 1994, blev der lavet en oversigt over 

botaniske lokaliteter, status og forvaltningsbehov i Danmark. Ifølge denne var 

der i hele landet kun tre af lobelie-søerne, der havde følgende sjældne arter: 

Tvepibet Lobelie, Sortgrøn Brasenføde, Gulgrøn Brasenføde (1999) og Seks-

hannet Bækarve. De tre søer var Tvorup Hul, Førby Sø og Possø, som alle ligger 

i Thy. I Possø er ingen af de fire særlige arter genfundet. Flere af arterne er 

genfundet i Tvorup Hul, men dog kun i ringe omfang og søens tilstand er be-

kymrende dårlig. Tvorup Hul blev fredet i 1955 grundet den særlige vegetation 

i den klarvandede klitsø. I dag har søen mistet sin klarhed og er bl.a. præget 

af okkerforurening.

Udbygning af viden om naturværdierne og potentialerne for forbedring af 

disse er basal for forvaltningen af nationalparken. Inden udgangen af første 

planperiode ventes et program for basisregistrering og naturovervågning i Na-

tionalpark Thy at være udarbejdet. 

Der findes en række invasive plantearter i de lysåbne naturområder i Na-

tionalpark Thy, fx Bjerg-Fyr, Contorta-Fyr, Glansbladet Hæg og Rynket Rose. 

Arterne er af Naturstyrelsen klassificeret som mulige at bekæmpe lokalt til 

et acceptabelt niveau, men ikke mulige at udrydde nationalt. På klithederne 

findes desuden den invasive mos Stjerne-Bredribbe, som kun vanskeligt kan 

bekæmpes.

Ifølge satellit-kortlægningen havde Rynket Rose i 2013 en udbredelse på i alt 

39,2 ha i Nationalpark Thy. I 2007 vurderedes udbredelsen til 14,5 ha. Thisted 

Kommune og Naturstyrelsen Thy har i perioden gennemført et demonstrati-

onsprojekt ved Hanstholm med forskellige bekæmpelsesmetoder i samarbej-

de med Københavns Universitet. Naturstyrelsen Thy og Thisted Kommune har 

igennem et EU Life naturprojekt planlagt bekæmpelse på en række områder 

indenfor Natura 2000-områderne. 

Beskyttede naturtyper efter naturbeskyttelseslovens § 3 omfattede i oktober 

2014 12.882 ha i Nationalpark Thy (53 % af nationalparkens areal). Arealet må 

forventes at stige henover de kommende planperioder fx områder, der i dag er 

klitplantage, og som genoprettes som hede.

For at målrette tilskud til naturpleje, har NaturErhvervsstyrelsen udarbejdet 

High Nature Value kort (HNV-kort), der tildeler point efter naturrige landskaber, 

ekstensiv landbrugsdrift, kortlagte naturtyper, forekomst af gode indikatorar-

ter og forekomst af truede arter. HNV har en skala fra 0 (ringe naturværdi) til 

13 (meget høj naturværdi). Det bemærkes, at der ingen score er i DK over 12 i 

2013. 4.386 ha i Nationalpark Thy har en score på 0-4, 7.632 ha med en score 

på 5-9 ca. 7,5 ha med en score på 10-12. At en stor del af nationalparkens 

arealer ligger i den lave ende af HNV-skalaen, skyldes ifølge Thisted Kommune 

med rimelig sikkerhed, at der enten helt mangler, eller kun findes meget gam-

le artsregistreringer på en stor del af områderne. Det antages, at man ved at 

foretage nye registreringer på områderne, kan flytte en del arealer op på en 

højere score.

Naturstyrelsen Thy har etableret afgræsning på Agger Tange. Naturstyrelsen 

Thy har desuden i samarbejde med Thisted Kommune med midler fra EU Life 

Nature lavet naturgenopretning og –pleje i en række Natura 2000 områder i 

Nationalpark Thy.

Siden nationalparkens etablering er der blevet ryddet 277 ha i overgangszo-

nerne i klitplantagerne og fjernet 4,7 km læhegn med henblik på dels at skabe 

bedre sammenhæng i klitnaturen (naturhensyn), dels at skabe en mere gliden-

de overgang mellem plantager og de omgivende heder (landskabshensyn). 

Målsætningen om at få skabt en naturlig vandbalance skal sikre, at naturom-

råderne i Nationalpark Thy udvikles til at være bæredygtige økosystemer. I Na-

tionalpark Thy er der igennem de seneste 50-100 år sket afvanding af arealer 

– især i plantagerne, men også på dyrkede marker og i lysåbne naturområder. 

Udover at afvandingen har betydet, at der er væsentligt færre fugtige klitlav-

ninger og søer end oprindeligt, vurderes det også sandsynligt, at afvandingen 

stadig medvirker til at skabe okkerproblemer i vandløb og søer i Nationalpark 

Thy. Der er i 2014 konstateret ret omfattende oprensninger af vandløb og grøf-

ter i Nationalpark Thy. I perioden er der genskabt naturlig hydrologi på ca. 173 

ha, samt undersøgt mulighederne for at genskabe Vang Sø. 

Der er desuden siden Nationalpark Thys etablering opbygget viden om særli-

ge arter eller artsgrupper: Spidssnudet Frø, hvor den samlede yngleaktive voks-

ne bestand vurderes at være på i størrelsesorden 900.000 individer og skønnes 

at udgøre cirka 20 % af den samlede danske bestand. Stor Vandsalamander 

har den størst kendte bestand i Danmark i den sydlige del af Nationalpark Thy. 
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Strandtudse, der er truet i Danmark, er kun fundet på seks lokaliteter i Natio-

nalpark Thy og kun med voksne individer (ofte gamle hanner). Med undtagelse 

af en enkelt lokalitet i 2014 har man ikke fundet yngel. Strandtudsen er såle-

des måske ved at forsvinde fra Nationalpark Thy. 

Ensian-Blåfugl er en parasitisk sommerfugl med en kompleks livscyklus, der 

er afhængig af tilstedeværelsen af værtsarterne: Klokke-Ensian og en af to my-

rearter af slægten Myrmica. Nationalpark Thy er et af de få områder i Danmark 

hvor Ensian-Blåfugl stadig er til stede. Den er forsvundet fra mange lokaliteter 

i det nordlige og vestlige Jylland på grund af dræning og tilgroning med bl.a. 

fyr. Danmark har sandsynligvis den største del af de stadig intakte populatio-

ner i Europa, hvorfor der bør gøres en indsats for at bevare artens levesteder. 

Undersøgelsen, der er lavet som led i et PhD-projekt på Københavns Universi-

tet viser nødvendigheden af at genskabe sammenhængen mellem de fugtige 

klitlavninger fra Stenbjerg til Hanstholm Vildtreservat, hvis der skal opretholdes 

levedygtige bestande af den sjældne sommerfugl. Den viden, projektet har 

skabt, er medvirkende til, at der i planperioden 2016-22 sættes mere fokus på 

at skabe bedre sammenhæng i klitnaturen og genskabe naturlig vandbalance.

I efteråret 2012 blev en ulv fundet død i Hanstholm Vildtreservat. Det var 

det første sikre bevis for, at ulven er tilbage i den danske natur. I foråret 2014 

blev det desuden offentliggjort på baggrund af DNA-analyser, at der ikke kun 

er tale om strejfende hanner, men at der også er eller har været mindst en 

hunulv i Thy. 

Sårbar natur søges beskyttet gennem formidling, bl.a. i forbindelse med det 

værdifulde fuglebeskyttelsesområde på Agger Tange, hvor Svaneholmhus er 

med til at formidle naturværdierne og samtidig kan beskæftige folk, mens de 

venter på færgen.

Befolkningen er i stigende grad gennem årene blevet inddraget i at beskytte 

og udvikle naturen og øge vidensgrundlaget for Nationalpark Thy. 

4.3.2 Udviklingen i plantagerne og på de dyrkede arealer

Siden Nationalpark Thys etablering er 295 ha nåleskov blevet fældet i klitplan-

tagerne og plantet til med løvtræer med henblik på lang sigt at skabe mere 

naturlige skove med hjemmehørende arter. Der er desuden ryddet 20,4 ha i 

plantagerne med henblik på at udvide eller skabe nye lysninger. Naturstyrelsen 

har med indførelse af naturnær skovdrift desuden større fokus på bl.a. at gen-

skabe naturlig hydrologi og efterlade dødt ved i plantagerne.

I 2011 var 395 ha jord i Nationalpark Thy i omdrift (korn, grovfoder, m.v.) 

samt 1.767 ha vedvarende græsarealer. I alt var således 1,6 % af nationalpar-

kens areal i omdrift, mens landbrugsmæssig drift i alt omfattede ca. 9 % af 

Nationalpark Thys areal. 

4.3.3 Udviklingen i kulturhistorie

Etableringen af Nationalpark Thy har medført øget interesse også for den sær-

lige kulturhistorie, som området rummer. Således er der siden undersøgelses-

projektets start i 2003 blevet udgivet flere bøger fx om sandflugt, de små 

samfund Vangså og Lyngby og en kulturhistorisk kogebog. Museum Thy har 

desuden udarbejdet en række rapporter og udstillinger om kulturhistoriske 

emner (fx strandinger langs kysten og Ulven fra Nationalpark Thy) på egne mu-

seer og i samarbejde med Nationalpark Thy på Lodbjerg Fyr (om fyrvæsenet), 

med Naturstyrelsen i redningshuset i Lyngby (om fiskerlejets historie) og i sam-

arbejde med lokale ildsjæle i Wester Fiskeeksport i Klitmøller (om fiskeriet og 

skudefarten i Klitmøller). Endelig er der lavet en række produkter i samarbejde 

med lokale fødevareproducenter med rødder i gamle opskrifter, herunder bl.a. 

en genskabt ”thyboost”. 

Der er i perioden desuden skabt væsentligt mere viden om kulturhistorien, 

bl.a. gennem arkæologiske udgravninger ved Nebel (en tidligere herregård) og 

Lodbjerg (en stenaldergrav). Et forprojekt er gennemført med henblik på en 

nænsom renovering af Lodbjerg Fyr, der søges gennemført i tilknytning til et 

formidlingsprojekt. 

Udover vidensopbygning og formidling af kulturhistorien ses den væsentlig-

ste udvikling i relation til kulturhistorien især at bestå i, at fiskeriet fra Stenbjerg 

Landingsplads tilsyneladende er kraftigt på retur. Antallet af både på stranden 

er således kraftigt reduceret siden 2009.

4.3.4 Udviklingen i friluftsliv

Den mest synlige udvikling der har været i området, der styrker mulighederne 

for friluftsliv og særlige naturoplevelser i det store uforstyrrede landskab, er 

etableringen af cykelstier, cykelruter og rideruter, opførelsen af Svaneholmhus, 
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etablering af udkigspunkter, fugletårne, bålhytte, shelters til grupper og pau-

sesteder. Dertil kommer, at et militært skydeterræn syd for Klitmøller er blevet 

nedlagt. 

Fokus har desuden været på at servicere nationalparkgæster til fods, til hest 

og på cykel gennem udgivelse af foldere, kort, en guidebog, www.thy360.dk, 

tv-udsendelser og en app til smartphone. Der har således takket være fonde, 

samarbejdsparter m.m. været massive investeringer i perioden siden national-

parkens indvielse til gavn for de mange – både lokale og tilrejsende, der ønsker 

at opleve nationalparken på en aktiv og bæredygtig måde. Effekten kan bl.a. 

måles ved færgeoverfarten Thyborøn-Agger, der siden 2009 har oplevet en 

stigende overfart af cykler. Der var således 50 % flere cyklende med færgen 

i 2014 end i 2009. I et EU-finansieret projekt gennemførte Gallup 100 inter-

views på den nordjyske strækning af vestkystruten fra Agger Tange til Skagen. 

Analysen viser stor tilfredshed: 98 % vil således anbefale andre at cykle i om-

rådet.

4.3.5 Udviklingen i forskning, undervisning, naturvejledning og for-

midling

Nationalparkfond Thy har siden foråret 2010 drevet et mindre, bemandet be-

søgscenter ved Stenbjerg Landingsplads og siden efteråret 2012 desuden et 

ubemandet, Svaneholmhus, ved Agger Tange Færgehavn. Der arbejdes endvi-

dere på at etablere et besøgscenter ved Lodbjerg Fyr og et nationalparkcenter 

i Vorupør. Takket være ekstern finansiering er der etableret et formidlingsnet-

værk, der koordinerer formidling, undervisning og naturvejledning i Natio-

nalpark Thy. Netværket er initiativtager til mange aktiviteter for besøgende i 

området fra nær og fjern, bl.a. et formidlingskoncept, High5, der er under 

udvikling.

Besøgstal for museerne i området, der også formidler elementer af national-

parkens kulturhistorie varierer en del. Museumscenter Hanstholm, der har klart 

flest besøgende, har oplevet et fald siden 2009 og ligger nu på knap 50.000 

besøgende. På et af de mindste, Vorupør Museum har Museum Thy oplevet 

en stigning gennem de samme år og ligger nu på ca. 2.500 besøgende. Red-

ningshuset i Stenbjerg har oplevet en stor stigning i besøgstal. Siden 2010, 

hvor nationalparken åbnede det lille besøgscenter i nabohuset, er besøgstallet 
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i redningshuset steget fra ca. 7.000 til ca. 14.000 årligt. Nationalparkens eget 

besøgssted på Stenbjerg Landingsplads har årligt haft 11-13.000 besøgende 

siden 2010 med flest i 2014 og færrest i 2010. 

Den største formidlingssatsning i perioden har dog været Nationalpark TV, 

der siden julen 2009 har sendt aktuelle udsendelser fra Nationalpark Thy hver 

uge året rundt – om naturen, kulturhistorien, friluftsliv og livet i området. 

TV-satsningen har fået en bred seerskare i det halve Jylland og på nettet med 

seere fra mange egne af kloden. 

En stor del af formidlingsindsatsen gennemføres med involvering af frivillige, 

bl.a. gennem frivillige nationalparkværter på Stenbjerg Landingsplads, på Lod-

bjerg Fyr og som guider på busture. Værterne får bl.a. deres viden via kurser 

i ”nationalparkskolen” og via aftenskolekurser tilrettelagt af nationalparkens 

samarbejdsparter. 

Der er i 2014-16 lavet en særlig satsning i forhold til involvering af skolerne 

i Thisted Kommune gennem ”Nationalpark Thy Klasseværelset”. Der er etab-

leret en ”nationalparkskole” med kurser for bl.a. formidlingspartnere, frivillige 

formidlere, m.m. Der har desuden været samarbejde med en højskole i Nr. 

Nissum, der tilbyder et årligt ophold med udgangspunkt i Nationalpark Thy. Et 

vandreferiekoncept med formidling undervejs, har i samarbejde med bl.a. Na-

turstyrelsen og VisitThy opnået stor tilslutning. Endelig har Nationalparkfonden 

medvirket i undervisning på universiteter i Aarhus og København. 

Museum Thy er lokal aktør på kulturhistorisk forskning. Andre forskningsgre-

ne varetages især gennem samarbejde med universiteter i Aarhus, København, 

Aalborg og Odense, der er etableret i perioden – primært gennem uformelle 

netværk. Nationalparkfonden har besluttet at give mulighed for at afholde 

udgifter til rejser og ophold for studerende med henblik på at støtte forskning, 

hvilket en del studerende har benyttet sig af. Megen viden om Nationalpark 

Thy er således kommet gennem fx forsknings-, PhD-, speciale- og bachelorpro-

jekter, bl.a. værdifuld viden om Ensian-Blåfugl. 

4.3.6 Udviklingen i lokalsamfundet

Der har siden beslutningen om etablering af en nationalpark i Thy været stor 

lokal opbakning, som har skabt større interesse for nationalparkens særlige na-

tur og kulturhistorie. Kendskabsgraden til nationalparken var i 2012 på 83 %.  

Af disse oplyste, at de var stolte af, at området havde fået status af national-

park. Mange i lokalsamfundet involverer sig i nationalparkens drift, udvikling 

og informationsvirksomhed, bl.a. symboliseret ved Støtteforeningen for Nati-

onalpark Thys etablering og fortsatte eksistens. 29 organisationer bidrager til 

nationalparkens virke gennem arbejdet i nationalparkens bestyrelse og råd. 

Mere end 200 mennesker var i 2014 involveret i nationalparkens forskellige 

frivilligprogrammer, samt i arbejdsgrupper som led i revision af nationalpark-

planen. 

Nationalpark Thy har udarbejdet kriterier for certificering af fødevarer og 

non food produkter. 25 virksomheder har således mulighed for at bruge nati-

onalparkens logo på fx skind, garn, træskåle, klokkelyngshonning, mosebølle-

honning, lamme-grillpølser, whisky, øl, blomstersukker, urtethe, kryddersnaps, 

geléer og saft, ligesom restauranter og andre i området har mulighed for direk-

te eller via den socialøkonomiske virksomhed Thy Naturkraft, at indkøbe eller 

indsamle urter og bær fra nationalparken efter aftale med fx Naturstyrelsen om 

kommerciel indsamling.

Da Nationalpark Thy blev indviet i 2008, blev et nyt brand samtidig etable-

ret. Nationalparker er et begreb, der blev opfundet i USA med etableringen af 

#MOSEBØLLE
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Yellowstone National Park i 1872. Brandet Nationalpark Thy kan således siges 

at læne sig op ad et internationalt brand, der på forhånd var kendt af mange 

– også af danskere i forbindelse med rejser i udlandet. Konstellationen mellem 

nationalpark og Thy er dog først officielt etableret med indvielsen i 2008. Et 

mål for brandets værdi er eksponeringen i de danske medier omsat til en mar-

kedsføringsværdi. Værdien af Nationalpark Thys brand blev i 2014 estimeret af 

Infomedia til 38,6 mio. kr.

Thisted Kommune har med bidrag fra en række fonde investeret betydeligt 

i kystbyerne nær Nationalpark Thy i de senere år, bl.a. i Klitmøller, Vorupør og 

Krik med faciliteter, der er til gavn for både lokale og besøgende i området 

– især for surfere, der er en helt særlig målgruppe til en række surf spots i 

verdensklasse under navnet Cold Hawaii.

Udviklingen i turismen i Thy har det desværre vist sig svært at vurdere. Ind-

beretningerne til Danmarks Statistik viser en nedgang i overnatninger, men 

nedgangen skyldes især nedgang i kapacitet, bl.a. frasalg af ferielejligheder 

på feriecentre. Statistikken medtager ikke overnatninger på mindre hoteller og 

campingpladser, overnatning hos familie og venner, endagsturister, ophold i 

eget feriehus, udlån til venner/familie, overnatning på B&B eller i telt eller shel-

ters. Enkelte turistvirksomheder i området ser dog optimistisk på fremtiden og 

kan se, at deres virksomhed er i vækst på grund af nationalparken. Det private 

serviceerhverv i kommunen har desuden oplevet vækst i perioden.

Nationalpark Thy har en geografisk udformning, der gør det svært at måle 

antallet af besøgende i selve nationalparken. En studerende har via analyse af 

diverse statistikker fra området samt en undersøgelse blandt lokalbefolkningen 

fundet frem til en metode, der fremadrettet vil kunne bruges til at opgøre be-

søgstal. Denne undersøgelse indikerer et niveau på ca. 1,1-1,4 mio. besøg i na-

tionalparken i 2013, heraf stammer ca. 800.000 besøg fra lokalbefolkningen. 

Undersøgelsen kan ikke umiddelbart sammenlignes med ældre data. 

Nationalparkfonden har etableret arbejdspladser og tiltrukket arbejdskraft 

fra hele Danmark. Dertil kommer ca. 160 frivillige, der bidrager til nationalpar-

kens informationsvirksomhed, udvikling og drift. Nationalparkens bestyrelse 

har desuden besluttet, at organisationen tænkes som en netværksorganisati-

on, hvor de mange organisationer, der deltager i arbejdet i råd og bestyrelse, 

bidrager til at opfylde nationalparkens formål og målsætninger.

4.3.7 Evaluering af indsatsen 

Der er i perioden skabt meget viden, der viser, at den mest værdifulde natur i 

Nationalpark Thy er de fugtige klitlavninger og næringsfattige søer. Det er her, 

der findes særligt mange sjældne og truede arter, hvor Nationalpark Thy kan 

medvirke til at sikre arternes overlevelse. I den kommende planperiode er fo-

kus på naturen derfor primært at genskabe naturlige vandstandsforhold samt 

skabe sammenhæng i klitnaturen gennem rydninger – også i de østlige dele 

af Nationalpark Thy – for at sikre, at nationalparkens sårbare og truede arter i 

de fugtige klitlavninger på sigt vil overleve i Nationalpark Thy – og i Danmark. 

Indsatsen for at få mere naturlige skove nedprioriteres derfor i den kommende 

planperiode. Det vurderes desuden vigtigt, at opbygge et solidt vidensgrund-

lag om naturen i Nationalpark Thy med henblik på at sikre, at forvaltningen af 

naturen løbende kan tilpasses forholdene. 

Der er skabt meget viden om kulturhistorien i Nationalpark Thy gennem de 

senere år. Det vurderes dog, at der er stor forskel på synlighed og kendskab til 

nationalparkens kulturhistoriske spor. I næste planperiode søges derfor tilve-

jebragt et kulturhistorisk atlas, som kan blive et nyttigt værktøj i beskyttelsen 
#VIDEN
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af nationalparkens kulturhistorie, herunder også dokumentere den levende 

kulturarv. Mange historier venter stadig på at blive afdækket og fortalt – og 

danner grobund for forskning i nationalparkens kulturarv. 

Der er generelt mange muligheder for friluftsliv og storslåede naturoplevel-

ser i Nationalpark Thy, bl.a. på grund af gode adgangsforhold på de offentligt 

ejede arealer og en række faciliteter. Siden nationalparken blev indviet er der 

skabt endnu bedre adgang til Nationalpark Thy – især for cyklister og ryttere. 

Mange besøgende kommer dog stadig de samme, relativt få steder i Natio-

nalpark Thy. Med god planlægning og formidling kan adgangen til naturen i 

højere grad tilrettelægges med udgangspunkt i de steder, folk er i forvejen – fx 

kystbyerne, snarere end med udgangspunkt fra parkeringspladser i klitplanta-

gerne. I den næste planperiode søges derfor gennem planlægning og formid-

ling mere fokus på at få folk ud i naturen – til fods, til hest eller på cykel – med 

udgangspunkt i der, hvor den enkelte er. 

Formidlingen af nationalparkens natur-, kulturhistoriske og friluftsmæssi-

ge værdier er gennem perioden øget og en strategi formuleret. I den næste 

planperiode foreslås det derfor at udarbejde en masterplan for formidling, der 

sikrer en sammenhængende formidling af nationalparkens værdier med ud-

gangspunkt i gæstens behov. Undervisning i tilknytning til Nationalpark Thy 

bidrager med at øge forståelsen for naturen i samfundet – og medvirker til at 

skabe stolthed i lokalområdet. Indsatsen skal udbygges i de kommende år og 

især sikre, at alle børn, der vokser op i Thy kender til nationalparken og dens 

helt særlige værdier. 

Studerende og forskere på relevante uddannelser på landets højere lærean-

stalter bør kende til Nationalpark Thy og motiveres til at bruge nationalparken i 

projekter, specialer, m.m. Hermed skabes værdifuld viden for Nationalpark Thy. 

Projekterne kan samtidig medvirke til at aflive myter om udkantsdanmark og 

bygge bro til jobsøgning og bosætning i Thisted Kommune. 

#SVANEHOLMHUS
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Nationalpark Thy har på mange måder medvirket til at udvikle lokalområdet 

med respekt for beskyttelsesinteresserne i den første planperiode. Den største 

effekt vurderes umiddelbart at have været en øget stolthed i området og øget 

interesse for og medejerskab til naturen blandt folk, der bor i området. Denne 

stolthed udbygges til både at omfatte privatpersoner og virksomheder, ved at 

sikre Nationalpark Thy som et stærkt brand, ved fortsat at udbygge og vedlige-

holde et stor netværk af frivillige, understøtte særlige nationalparkprodukter, 

samt ved at koordinere indsatser med erhvervsaktører. Endelig søges det indar-

bejdet i Nationalpark Thys drift og virke, at visse typer opgaver med fordel kan 

varetages i regi af socialøkonomiske virksomheder. 

4.4 Offentlighedens idéer og forslag til nationalparkplanen
I perioden fra 26. juni til 8. oktober 2014 havde offentligheden mulighed for at 

komme med idéer, forslag m.v. til Nationalparkplan 2016-22. 

Både privatpersoner, interesseorganisationer, netværk, forskningsinstitutio-

ner, myndigheder m.m. benyttede sig af muligheden. I alt indkom 75 forslag 

til nationalparkplanen: 26 af disse forslag havde til formål at styrke den særlige 

klitnatur, 4 af forslagene havde til formål at øge den biologiske mangfoldighed 

på dyrkede arealer og i klitplantager, 5 forslag havde til formål at styrke kultur-

historien i Nationalpark Thy, 12 forslag havde til formål at styrke mulighederne 

for friluftsliv, 16 havde til formål at styrke forskning, undervisning, formidling 

og naturvejledning, mens 12 forslag havde til formål at styrke udviklingen i 

lokalsamfundet. 

Forslagene kan i oversigt ses i bilag 14.

4.5 Processen med revision af nationalparkplanen
Offentlighedens forslag, endnu ikke gennemførte dele af planen for 2010-16, 

ny viden og erkendelser, samt redegørelse for udviklingen i og omkring Na-

tionalpark Thy danner grundlaget for Nationalparkplan 2016-22. Bestyrelsen 

har organiseret processen således, at flest mulige interesser i lokalområdet har 

medvirket i en bearbejdning af grundlaget i fem arbejdsgrupper med bred re-

præsentation. Arbejdsgrupperne har efter en fælles workshop, hvor udvalgte 

problemstillinger blev drøftet på tværs, leveret deres bidrag videre til national-

parkens sekretariat, som har samlet de prioriterede indsatser i større indsats-

områder. Indsatsområderne er prioriteret af bestyrelsen i en proces, der også 

har involveret inddragelse af nationalparkrådet. Det skønnes, at der er leveret i 

omegnen af 2.500 timers frivilligt arbejde igennem processen. 
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5. VISION OG MÅLSÆTNINGER

I det følgende beskrives Nationalparkfond Thys samlende vision, de formål og 

målsætninger, der fremgår af bekendtgørelsen for Nationalpark Thy, samt be-

styrelsens udfoldede visioner for de enkelte formål. 

5.1 Nationalpark Thys samlende vision 
Den danske natur er i høj grad tæmmet og fragmenteret – selv i Nationalpark 

Thy, Danmarks største vildmark. Samtidig har det moderne menneske aldrig 

været så frakoblet og fremmedgjort i sit forhold til naturen som nu. 

De kommende år skal der i Nationalpark Thy skabes bedre sammenhæng. 

Der skal skabes bedre sammenhæng mellem de mest værdifulde naturom-

råder. Der skal skabes bedre sammenhæng mellem de værdier, der knytter 

sig til forskellige interesser i området. Der skal skabes bedre sammenhæng i 

kommunikation og oplevelser. Der skal skabes bedre sammenhæng mellem 

organisationer og mennesker. Der skal skabes bedre sammenhæng mellem 

mennesker og naturen. Alt dette skal ske med udgangspunkt i det helt særlige 

– den unikke klitnatur i Nationalpark Thy. 

Det er nationalparkfondens vision, at den nordatlantiske klitnatur skal trives 

bedre i et sammenhængende bælte fra syd til nord med en mosaik af fugtige 

klitlavninger, tørre klitheder, søer og vådområder. Vandet skal tilbage i landskabet 

og være en ressource, der giver bedre levesteder for både karakteristiske, sjældne 

og truede arter som eksempelvis Hjertelæbe, Tvepibet Lobelie, Ensian-Blåfugl, 

Trane, Hjejle og Strandtudse. Klitplantagerne skal på sigt erstattes af blandings-

skove med hjemmehørende arter, skovlysninger, naturlig hydrologi og dødt ved. 

Det er nationalparkfondens vision, at kulturarven i Nationalpark Thy holdes 

levende. Her kan man – som få andre steder i landet se, hvad naturens kræfter 

formår – og hvordan mennesket i generationer har levet med og kæmpet mod 

naturen. Kulturarven danner grundlag for en forståelse af det samspil og de 

dyder, som det moderne menneske må genfinde for at agere ansvarligt og bæ-

redygtigt i forholdet til naturen. Børn og unge er en særlig målgruppe. Kultur-

arven bliver til en udviklingsmæssig strategisk og identitetsmæssig ressource. 

Den styrker en ny og positiv diskurs for hele egnen gennem øget selvforståelse, 

stolthed og lokalt medejerskab til Nationalpark Thy. 

Det er nationalparkfondens vision, at Nationalpark Thy også er et tilbud om 

gode oplevelser i det fri – oplevelser til alle, uanset alder og mobilitet. Den 

oplevelse Nationalpark Thy kan tilbyde med storslået natur, stilhed og mørke 

er ikke en selvfølge for alle. Derfor vil vi sikre, at alle kan få oplevelser af høj 

kvalitet gennem planlægning af infrastruktur og formidling af områdets særli-

ge natur og kulturhistorie. 

Det er nationalparkfondens vision, at Nationalpark Thy bliver et stærkt brand 

med en klar identitet, der er kendt vidt omkring for den storslåede klitnatur, for 

de uforstyrrede landskaber, for den særlige historie om klitboernes liv på natu-

rens betingelser, for de muligheder, der er for oplevelser af høj kvalitet, for at 

bruge alle sanser og for selv at tage ansvar og hjælpe med til at sikre værdierne 

i Nationalpark Thy. Og den klare identitet øger samtidig stoltheden for thyboer 

i alle aldre, giver flere ambassadører og skaber merværdi i lokalområdet. 

5.2 Formål og målsætninger
Nationalpark Thy har jf. bekendtgørelse om Nationalpark Thy følgende:

Formål 

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 hjemmehø-

rende 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 na-

tur- og kulturhistoriske og friluftsmæssige værdier og

6.  at støtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, 

med respekt for beskyttelsesinteresserne.



NATIONALPARKPLAN 2016-2022 25

Målsætninger for nationalparkens udvikling

1.  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, næ-

ringsstoftilførsel, invasive arter m.v. og udvikles til at blive bæredygtige og 

dynamiske økosystemer med naturlig vandbalance mv.

2.  Der skal skabes større sammenhæng mellem nationalparkens naturom-

råder og landskaber, herunder især klit- og klithedearealer. Områdernes 

samspil med kysten og havet skal styrkes.

3.  Omlægning af klitplantagerne til naturnært drevne skove domineret af 

naturligt hjemmehørende træer og buske skal ske med særlig fokus på 

styrkelse af naturværdierne.

4.  Nationalparkens karaktergivende landskabselementer og markante geolo-

giske formationer og forekomster skal bevares og synliggøres.

5.  Kulturmiljøer og kulturhistoriske spor knyttet til sandflugts-bekæmpelse, 

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.

6. Mulighederne for friluftsliv og naturoplevelser skal styrkes.

7. Udviklingen af friluftsliv og turisme skal ske på et bæredygtigt grundlag.

8.  Sårbare naturområder skal beskyttes mod slitage og forstyrrende færdsel 

og ophold.

9.  Formidling og naturvejledning skal styrkes og koordineres i forhold til loka-

le aktører gennem udbygning og etablering af aktiviteter, servicefunktio-

ner og faciliteter.

10.  Forskning skal understøttes og undervisning styrkes gennem etablering af 

faciliteter og undervisningstilbud.

11. Udviklingen af nationalparken skal ske i et samspil med omgivelserne.

12. Nationalparkens udvikling skal følges og evalueres.

#STORE VIDDER
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5.3 Udfoldede visioner for nationalparkens formål
I det følgende opsummeres kort visioner for Nationalparkfond Thys arbejde i 

de kommende år. 

5.3.1 Bevare, styrke og udvikle klitnaturen 

Nationalparkfond Thy skal værne om og skabe større sammenhæng i den i in-

ternationalt perspektiv enestående nordatlantiske klitnatur, der er levested for 

både karakteristiske, sjældne og truede arter. Her har vi – i et tæt samarbejde 

med lodsejerne – ansvaret for noget af Danmarks mest unikke og vilde natur. 

En del af de arter, der knytter sig til den nordatlantiske klitnatur kræver plads, 

megen plads i åbne og fugtige områder. Flere arter, fx Strandtudse, Hjejle og 

Ensian-Blåfugl er truede i Danmark, hvis der ikke skabes bedre sammenhæng 

– især i den fugtige, nordatlantiske klithede. 

Fra 1880’erne blev store områder tilplantet med bjergfyr og andre eksotiske 

træarter som led i sandflugtsbekæmpelsen. Dengang og sidenhen blev der 

gravet grøfter og store områder afvandet, for at sikre træernes vækst. Klithe-

den blev fragmenteret og mange arter isoleret til små områder. 

Den vigtigste indsats i Nationalpark Thy i de kommende år vil være at gen-

etablere naturlige vandstandsforhold og rydde plantageområder på fugtig 

bund og medvirke til at skabe bæredygtige og dynamiske økosystemer med 

naturlig vandbalance. Nationalparkfondens egen indsats består i at medvirke til 

at fremme udviklingen i samarbejde med Naturstyrelsen Thy, Thisted Kommu-

ne og de private lodsejere, der frivilligt ønsker at medvirke til at styrke naturen. 

5.3.2 Bevare og forøge den biologiske mangfoldighed i plantagerne og 

på de dyrkede arealer

Nationalparkfondens egen indsats for at øge den biologiske mangfoldighed i 

plantagerne er ikke højeste prioritet i indeværende planperiode. Indsatsen for 

at skabe bedre sammenhæng i den fugtige klithede vurderes at være mere 

påkrævet, således at det så vidt muligt undgås, at arter tilpasset denne sjældne 

naturtyper forsvinder fra området.  

Dyrkede arealer kan på sigt ekstensiveres og medvirke til at styrke de oprin-

delige naturtyper i området. 

5.3.3 Bevare og styrke kulturhistorien

Nationalparkfond Thy skal bidrage til at synliggøre samspillet mellem naturens 

kræfter og mange generationers evne til at tilpasse sig naturen, udnytte dens 

ressourcer – og kæmpe imod. Det forudsætter en indsats, der omfatter såvel 

erhvervelse af ny viden gennem forskning, som formidling af den nye viden. 

Samspillet mellem natur og kultur har været afgørende for udviklingen af na-

tionalparkens landskab. 

En skærpet bevidsthed om dette samspil vil være af stor betydning for ud-

byttet af såvel et besøg i nationalparken, som fastholdelse og tiltrækning af 

nye borgere, turister, erhverv, nye produkter og udvikling over en bred kam. 

Det vil bidrage til en historisk forståelse af betydningsfulde sammenhænge 

i vestkystens kulturarv. Samtidig vil det bidrage til udvikling af den særlige 

identitet, der knytter sig til livet i Thy, og det vil placere moderne begreber som 

bæredygtighed og naturbeskyttelse i et historisk perspektiv.

#ENSIAN BLÅFUGL
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5.3.4 Styrke mulighederne for friluftsliv og særlige naturoplevelser

Nationalpark Thys særlige klitnatur har mange oplevelser at byde på og er en 

vigtig begrundelse for, at mennesker fra nær og fjern søger ud i naturen. Det 

skal være muligt for både lokale borgere og gæster i Nationalpark Thy at ople-

ve naturens storslåethed, stilhed og harmoni på egen hånd. Herved får gæsten 

en primær og sanselig naturoplevelse, der er det helt grundlæggende for at få 

interesse og respekt for naturen. 

Nationalparkfond Thy vil arbejde på, at færdsel og aktiviteter skal tage hen-

syn til naturens sårbarhed ved at guide naturens gæster via attraktive afmær-

kede stier og faciliteter af høj kvalitet. Særligt de ”stille” brugere som skovturs-

gæster, vandrere, almindelige cyklister og ryttere skal understøttes. Der skal 

være muligheder for alle, uanset alder og mobilitet, men al slags aktivitet og 

færdsel skal ikke gøres muligt alle steder. 

Nationalparkfond Thy vil desuden arbejde for at lave en helhedsplan for sti-

forløb og faciliteter med let adgang fra områder, hvor mennesker er i forvejen. 

Planen skal rumme mulighed for forskellige typer ophold og naturoplevelser og 

tage hensyn til en geografisk fordeling i nationalparkens område, og først og 

fremmest harmonere med planerne for naturens udvikling og sårbarhed. For 

Naturstyrelsens arealer kan helhedsplanen tage udgangspunkt i den friluftszo-

nering, der ventes at foreligge i 2016.

5.3.5 Styrke forskning, undervisning og formidling

Det er nationalparkfondens vision, at formidling og naturvejledning i National-

park Thy via oplevelser vil øge gæstens forståelse for områdets natur-, kulturhi-

storiske- og friluftsmæssige værdier, og gennem forståelsen øge ønsket om at 

beskytte og bevare, og give mulighed for at tage aktivt ansvar. 

Formidlingen i Nationalpark Thy skal understøtte, at gæster og brugere kan 

få den information de har brug for, når de har brug for den – både før, under 

og efter et besøg. Det gør vi ved at samle organisationer og personer om at 

levere både en generel og aktuel sammenhængende information til gæster og 

brugere. Derfor vil Nationalparkfond Thy sammen med formidlingsaktører lave 

en masterplan for hvor og hvordan formidlingen skal foregå. Masterplanen 

skal understøttes af et kompetenceudviklingsprojekt.

Nationalparkfond Thy vil understøtte og styrke undervisning gennem sam-

arbejde med undervisningsinstitutioner og andre relevante samarbejdspartne-

re ved at koordinere aktiviteter og etablere faciliteter og undervisningstilbud. 

Børn og unges interesse og forståelse for naturen skal stimuleres tidligt, og ud-

gør en særlig målgruppe for formidling og undervisning. Nationalparkfonden 

vil arbejde systematisk på at få skolerne ud i nationalparken og nationalparken 

ind i skolen.

Nationalparkfond Thy vil understøtte forskning gennem samarbejde med 

forskningsinstitutioner og videregående uddannelser. Forskning og indsamling 

af viden om nationalparkens natur og kulturhistorie skal bidrage til at bevare 

og styrke naturen, den biologiske mangfoldighed, kulturmiljøerne og de kul-

turhistoriske spor. En viden, der vil danne et kvalificeret grundlag for national-

parkens drift og udvikling. 

5.3.6 Støtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet

Det er nationalparkfondens vision, at Nationalpark Thy bliver et stærkt brand 

med en klar identitet, der er kendt vidt omkring som noget autentisk og eks-

klusivt af høj kvalitet; et stærkt brand, der øger stoltheden for thyboer i alle 

aldre, giver flere ambassadører og skaber merværdi i lokalområdet. Og vi skal 

værne om kvaliteten i alle henseender – i naturen, i formidlingen, i produkter, 

og i brandingen af Nationalpark Thy. 

Etableringen af et nationalparkcenter i Vorupør er en væsentlig del af visio-

nen. Her skabes 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. 

Nationalpark Thy kan, med en klarere identitet og fokus på strategisk kom-

munikation på mange forskellige platforme, både styrke stoltheden i lokalom-

rådet, øge merværdien for virksomheder og skabe fokus på det gode liv med 

jordforbindelse og nærhed til en særligt storslået natur med en unik histo-

rie. Nationalpark Thy medvirker til at skabe øget bosætning, bedre økonomi i 

virksomheder, flere ambassadører i lokalområdet – og til at nære en stolthed 

blandt thyboer i alle aldre. Nationalpark Thy medvirker til at skabe længslen 

efter en forlænget weekend eller ferie i Thy, hvor man bliver blæst igennem, 
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får oplevelser for livet og mere ro i sindet. Vi medvirker til at skabe et bed-

re marked for nicheprodukter med råvarer fra naturen. Og Nationalpark Thy 

medvirker til at skabe længslen efter det gode liv i pagt med naturen. Med 

en klarere identitet medvirker Nationalpark Thy til at ændre billedet af Thy og 

Thisted Kommune fra udkant til forkant.

Nationalparkfond Thy skal gennem samarbejde på tværs involvere andre i 

at udføre arbejdet der, hvor kompetencerne og ressourcerne findes. Det sker 

gennem vedligeholdelse og udbygning af netværk omkring nationalparken. 

5.4  Tidshorisonter  
– udvikling på lang, mellemlang og kort sigt

Nationalpark Thy blev indviet i 2008. Indvielsen markerede starten på en ud-

vikling, der vil strække sig over mange år frem i tiden. Den magi, der kan 

synes at ligge i ordet nationalpark, og som er medvirkende til at ændre folks 

forestillinger om et område, som det vestligste Thy, skal følges op af konkrete 

indsatser – både i den kommende planperiode og i efterfølgende planperioder. 

Ved udarbejdelse af en målsætning skal det derfor lægges til grund, at nati-

onalparken skal udvikles over en lang årrække på 20-30 år eller mere. Særligt 

når det gælder målsætninger for styrkelse af naturen vil det i flere tilfælde 

være relevant med en væsentlig længere årrække. Ved genskabelse af naturty-

per kan der gå op til hundrede år eller flere, inden den karakteristiske tilstand 

for naturtypen er opnået. 

Nogle indsatser haster, hvis vi skal sikre den fortsatte eksistens af truede ar-

ter. Det er blandt andet derfor, at prioriteringerne er ændrede i planperioden 

2016-22 i forhold til 2010-16. Genskabelse af bedre sammenhæng især imel-

lem de fugtige klitheder og vådområder, herunder genetablering af naturlige 

vandstandsforhold, vægtes derfor højt i denne plan. 

Prioritering af omlægningen af klitplantagerne til skove med hjemmehøren-

de arter og et stort naturindhold er til gengæld udsat til senere perioder i regi 

af Nationalparkfond Thy. Indsatsen vil dog i perioden stadig være en væsentlig 

del af Naturstyrelsen Thys driftsplan.

De langsigtede målsætninger fremgår dels af bekendtgørelsen, dels af besty-

relsens visioner i det foregående afsnit. 

#NATTE FUGL
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6. HANDLINGSPLAN PÅ KORT OG MELLEMLANG SIGT 

I det følgende beskrives indsatserne på kort sigt – planperioden 2016-22, der 

alle stemmer med de langsigtede mål. De kan desuden alle være indsatser, der 

fortsættes også i de kommende planperioder. 

Bestyrelsen forbeholder sig ret til at iværksætte og gennemføre andre ind-

satser end de allerede skitserede. Dog kun, hvis de passer ind i nationalparkens 

overordnede formål og målsætninger. Som oftest vil det kræve, at der udarbej-

des tillæg til nationalparkplanen.

6.1 Prioritering af indsatsområder 2016-22
I tabel 1 fremgår titel på indsatsområdet og bestyrelsens prioritering i forhold 

til gennemførelse i Nationalparkplan 2016-22. Numrene korresponderer med 

nummereringen i afsnit 6.2 samt i bilagene. 

SKAL – er 1. prioritet og betyder, at bestyrelsen vil bestræbe sig på at gen-

nemføre indsatsområdet i planperioden – i det mindste til det laveste niveau, 

der er beskrevet i hvert enkelt bilag. 

BØR – er 2. prioritet og bliver aktuel, hvis der falder et af de højest prioritere-

de indsatsområder væk, eller der på anden måde skulle opstå mulighed herfor, 

fx økonomisk.

KAN – er 3. prioritet og kan blive aktuel, hvis det ikke lykkes bestyrelsen at 

gennemføre alle indsatser med 1. og 2. prioritet.

Der kan være indsatser, der gennemføres helt eller delvist af andre, fx som 

led i gennemførelse af Natura 2000 handleplaner, vandhandleplaner, Natur-

plan Danmark samt Naturstyrelsen Thys driftsplan.
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Tabel 1.  Indsatsområder Nationalparkplan 2016-22.  

Indsatsområderne 1-13 er de højest prioriterede og skal i udgangspunktet gennemføres i planperioden

1 Genetablering af naturlig hydrologi Skal

2 Forøge sammenhængen i klithedenaturen og synliggøre kulturhistoriske spor og levn gennem rydning Skal

3 Etablere og vedligeholde vidensgrundlag for adaptiv naturforvaltning Skal

4 Kulturhistorisk Atlas for Nationalpark Thy og den levende kulturarv Skal 

5 Masterplan for formidling Skal 

6 Tilgængelige naturoplevelser året rundt med klare indgange og gennemgående stier Skal

7 Nationalpark Thy - et stærkt brand Skal

8 Netværk af frivillige Skal

9 Koordinationsforum for erhvervsudvikling Skal/bør 

10 Nationalpark Thy produkter Skal/bør 

11 Socialøkonomiske virksomheder og nyttejobs Skal

12 Nationalparken i skolen og skolen i nationalparken Skal

13 Forskning i Nationalpark Thy Skal

14 Udarbejdelse af opdateret vidensbaseret naturforvaltningsplan Bør

15 Bekæmpelse af invasive arter Bør

16 Forsøgsprojekt med sikring af lobeliesøer Bør/kan 

17 Udlægning af naturvidenskabelige referenceområder Bør

18 Etablering af helårsgræsning i store folde Bør

19 Overvågning af kystskrænter Bør

20 Faciliteter Bør

21 Nationalpark Thy – en eksklusiv oplevelse Kan

22 Omlægning af klitplantager til naturnært drevne skove Kan
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6.2 De højest prioriterede indsatsområder 2016-22
I dette afsnit beskrives de højest prioriterede indsatsområder, der søges gen-

nemført i planperioden 2016-22. 

Indsatsområderne uddybes i de tilhørende bilag. Indsatsområde 1 således i 

bilag 1 og så videre. Indsatsområderne er i bilagene beskrevet i tre niveauer for 

indsatsen: høj, mellem og lav. 

Budgetrammen for basisfinansieringen er sat til 49,3 mio. kr på det laveste 

niveau. Dette niveau svarer til den hidtidige bevilling på finansloven på 7,5 

mio. kr årligt. Dertil kommer tilsagn fra eksterne parter, der strækker sig ind i 

planperioden 2016-22, samt overførsel af 1,5 mio. kr fra den første planperi-

ode til etablering af Nationalparkcenter Thy og renovering af og indretning til 

formidling på Lodbjerg Fyr. 

Gennemføres alle indsatsområdet til det højeste niveau, vil det kræve både 

samarbejde med andre parter og ekstern finansiering. Der ventes at være be-

hov hertil for en samlet finansiering på 169 mio. kr, dvs. finansiering fra andre 

kilder på samlet set 120 mio. kr. Lykkes finansieringen til det skitserede højeste 

niveau udgør basisbevillingen fra staten således ca. en tredjedel. 

Det højeste niveau er i udgangspunktet ambitionsniveauet for indsatsen. Det 

vil sige, at der i videst mulige omfang søges inddraget samarbejdsparter i form 

af fx myndigheder, lodsejere, interesseorganisationer, frivillige m.m., samt sø-

ges tilvejebragt midler også fra andre kilder end finansloven. Dette niveau for-

udsætter således både ekstern finansiering og involvering af samarbejdsparter, 

der bidrager til indsatsen med timer og/eller likvide midler. Mellemniveauet er 

det, der skønnes at kunne iværksættes gennem involvering af samarbejdspar-

ter alene, der bidrager til indsatsen med timer og/eller likvide midler, men uden 

ekstern finansiering fra andre kilder. Endelig er det laveste niveau, det niveau, 

som det vurderes sandsynligt at kunne nå i perioden, såfremt det hverken 

lykkes at skaffe samarbejdspartnere, der ønsker at bidrage med timer og/eller 

likvide midler, eller ekstern finansiering. 

Det bemærkes i øvrigt, at alle arealkrævende aktiviteter alene kan ske, så-

fremt lodsejerne ønsker at medvirke

For hvert niveau er i bilagene søgt opstillet målbare mål, så det er muligt for 

offentligheden at få overblik over nationalparkens arbejdsindsats, bl.a. som 

respons på Rigsrevisionens kritik. 

Flere af indsatsområderne går på tværs af nationalparkens formål og mål-

sætninger jf. bekendtgørelsen. Indsatsområder er i det følgende beskrevet 

kort, mens de målbare mål og milepæle m.m. kan ses i bilag 1-13. 

6.2.1 Genetablering af naturlig hydrologi

Den fugtige nordatlantiske klithede udgør en særlig forpligtelse, da arealerne i 

Nationalpark Thy i internationalt perspektiv udgør enestående store og delvist 

sammenhængende områder. 

For omkring 100 år siden “lånte” mennesket store arealer af den dengang 

sammenhængende nordatlantiske fugtige klithede, der blev tilplantet med nå-

letræer som led i sandflugtsbekæmpelsen. Sandflugten er for længst ophørt, 

så tiden er moden til at give lånet tilbage til naturen, så vi genskaber de tidlige-

re store sammenhængende arealer med nordatlantisk fugtig klithede.  

Naturpleje på store sammenhængende arealer har den iboende udfordring, 

at disse arealer flere steder er udmatrikuleret i mange mindre arealer. Oplys-

ningskampagner og frivillige aftaler med det mål at arbejde mod fælles mål-

sætninger, er i en del områder forudsætningen for sammenhængende natur-

pleje.

Naturlig hydrologi søges genetableret ved sløjfning af grøfter både hvor der 

genskabes lysåben natur og i plantager. Procesmål for indsatsområdet er: 

1.  Tekniske og lodsejermæssige forundersøgelser herunder kortlægning på 

statsejede og private arealer iværksat; 

2.  Fundraising til gennemførelse af indsatsen på det niveau, som forundersø-

gelsen viser muligt; 

3.  Gennemførelse af konkrete tiltag ved frivillige aftaler også med private lods-

ejere (med mulighed for kompensation eller etablering af afværgeforanstalt-

ninger). 

I planperioden gennemføres desuden et undersøgelsesprojekt, der skal belyse 

muligheder for genskabelse af naturlig hydrologi mellem Ålvand Klithede og 

Vangså Klithede, samt konsekvenser heraf. De indledende hydrologiske forun-

dersøgelser skal klarlægge, hvor store arealer, der realistisk kan genetableres 

naturlig vandbalance på under hensyntagen til lovgivning, eksisterende infra-

struktur, bebyggelse og private interesser.

Hvor indsatsen geografisk ligger op til private arealer med støttemuligheder 



NATIONALPARKFOND THY34

#ÅLVAND KLITHEDE



NATIONALPARKPLAN 2016-2022 35

for genetablering af naturlig hydrologi, gennemføres oplysningskampagner 

målrettet private lodsejere. 

Der er desuden planlagt afsat ressourcer til faglig formidling af indsatsen. I 

slutningen af planperioden udarbejdes en redegørelse, der beskriver indsatsen 

og effekten på målsat natur. Der afholdes et seminar for at formidle resulta-

terne af projektet. Nationalparkens medarbejdere deltager desuden i interna-

tional erfaringsudveksling for at sikre, at projekterne gennemføres på et højt 

fagligt niveau. 

6.2.2  Forøge sammenhængen i klithedenaturen og synliggøre  

kulturhistoriske spor og levn 

Sammenhængen i klitnaturen forøges ved rydning af plantagearealer, der tidli-

gere har været fugtig nordatlantisk klithede. I valg af områder vægtes foruden 

større sammenhæng i den nordatlantiske klithede sikring af bedre levevilkår 

for sjældne og truede arter, bl.a. Ensian-Blåfugl. 

Procesmål for indsatsområdet er: 

1.  Tekniske og lodsejermæssige forundersøgelser herunder kortlægning på 

statsejede og private arealer iværksat; 

2.  Fundraising til gennemførelse af indsatsen på det niveau, som forundersø-

gelsen viser muligt; 

3.  Gennemførelse af konkrete tiltag ved frivillige aftaler også med private lods-

ejere herom (med mulighed for kompensation). 

I tillæg ryddes levende hegn gennem frivillige aftaler efter prioritering i om-

råder, hvor de fragmenterer klithedenaturen. Hvor indsatsen geografisk lig-

ger op til private arealer med støttemuligheder for afgræsning og rydning, 

gennemføres oplysningskampagner målrettet private lodsejere. Naturpleje på 

store sammenhængende arealer har den iboende udfordring, at disse arealer 

flere steder er udmatrikuleret i mange mindre arealer. Oplysningskampagner 

og frivillige aftaler med det mål at arbejde mod fælles målsætninger, er i en del 

områder forudsætningen for sammenhængende naturpleje. Det bemærkes, at 

indledende naturkortlægning (arter, naturtyper og biodiversitet) kan medføre, 

at særligt værdifulde arealer med klitplantage på fugtig bund skal friholdes fra 

rydning. 

Nationalparkens kulturhistorie lader sig ikke altid aflæse af landskabet. Flere 

steder bryder plantagerne de åbne og sammenhængende klitlandskaber. Der 

skal derfor i forbindelse med genskabelse af sammenhængende klitlandskaber 

gøres en indsats for at synliggøre de kulturhistoriske værdier, som har været 

gemt i plantagerne. Konkret kan det fx være et mindre areal ved Sårup, der 

ryddes omkring et væsentligt spor fra 2. Verdenskrig. Indsatsen for at synlig-

gøre skjult eller utilgængelig kulturarv skal ske ved indgåelse af frivillige aftaler 

med de berørte lodsejere. Med baggrund i en registrering af kulturarven ud-

arbejdes en prioriteret handlingsplan for rydninger, der synliggør kulturarven. 

6.2.3  Etablere og vedligeholde vidensgrundlag  

for adaptiv naturforvaltning

Pattedyr, fugle, padder, krybdyr, mosser, planter og svampe er der opsamlet 

en del viden om i Nationalpark Thy. For andre organismegrupper er der en del 

huller. Kendskabet til laver og insekter er fx meget sporadisk. Grundlaget for 

en langsigtet vidensbaseret forvaltning af naturen i Nationalpark Thy, er en 

opdateret og mere fuldstændig viden om værdierne i naturen, og hvilke natur-

typer disse værdier er knyttet til.

Der gennemføres i starten af planperioden HNV1 registrering af potentielle 

arealer for indsats til genetablering af naturlig hydrologi og forøget sammen-

hæng i klithedenaturen. Der er således forventning om, at en del arealer kan 

registreres til at blive tilskudsberettiget under landdistriktspuljen.

Det er målet, at basisregistrering er gennemført og løbende naturovervågning 

er iværksat for udvalgte organismegrupper. Basisregistrering forstås her som re-

gistrering i hele Nationalpark Thys område, med henblik på at opnå så fuldstæn-

dig kortlægning af de udvalgte organismegrupper som muligt. Løbende na-

turovervågning forstås her som overvågning af udvalgte organismegrupper og 

naturtyper efter et nærmere tilrettelagt program, således at der erhverves viden 

om, hvorvidt udviklingen i naturen i Nationalpark Thy går i den rigtige retning. 

Der tilrettelægges naturovervågning, der kvalificerer de udførte plejetiltag 

ved at give information om eventuelle behov for justeringer – såkaldt adaptiv 

1 High Nature Value er en score, der gives til naturarealer på baggrund af registreringer, der er 

maksimalt 10 år gamle.
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forvaltning. Ved iværksættelse af konkret naturpleje, vurderes det, at der un-

der alle omstændigheder er en forpligtigelse til adaptiv naturforvaltning

Det er målet, at der i planperioden dannes et Naturråd for Nationalpark Thy; 

et kollegium af nationalt ledende biologiske specialister, der med baggrund 

i basisregistrering og løbende naturovervågning, kan bidrage med viden om 

hensigtsmæssige forvaltningsstrategier og -prioriteringer. Det er målet, at na-

turrådet træder sammen minimum en gang årligt. 

Indsatsen prioriterer desuden faglig formidling af resultater, udbygning af 

Nationalpark Thy app’en med et naturkonkurrencemodul, samt at den store 

viden om området gøres tilgængelig i en bog om naturen i Nationalpark Thy. 

6.2.4 Kulturhistorisk atlas for Nationalpark Thy og en levende kulturarv

Ligesom omkring naturen i nationalparken gælder det indenfor det kultur-

historiske felt om at finde en balance mellem benyttelse og beskyttelse. En 

række fortidsminder er beskyttet af museumsloven, mens andre kulturlevn lig-

ger mere ubeskyttede hen. På samme måde er der stor forskel på synlighed 

og graden af kendskab til de enkelte anlæg. Et kulturhistorisk atlas skal gøre 

kulturarven mere synlig for de mange aktører med interesser i nationalpar-

ken. Redskabet er således henvendt til såvel interne som eksterne aktører. Et 

kulturhistorisk atlas vil være et nyttigt redskab i beskyttelsen og styrkelsen af 

nationalparkens kulturmiljøer.

Indsatsområdet dækker desuden en kortlægning af plantningshistorien og 

de enkelte betydningsbærende træer med egen historie ud fra en erkendelse 

af deres forgængelighed. 

Den store historie om plantningshistorien i Thy er velkendt. Man ved præcist, 

hvornår de forskellige parceller er tilplantet. Samtidig er der i både National-

park Thys og Naturstyrelsens langtidsplaner ønsker om at overgå til naturnær 

skovdrift og dermed nedbryde den faste parcelstruktur.. Vel vidende at alle de 

levende vækster forgår, bør man søge at sikre en form for bevaring af forskel-

lige arter og især sikre enkelte betydningsbærende træer gennem registrering 

og beskyttelse. Alle ønsker at sikre de gamle birketræer i Thagaards Plantage, 

men dette sker kun ved en ordentlig beskyttelse. Efter en registrering kunne 

man lave en ”træernes historie i Thy”, hvor det enkelte træ blev sat ind i en 

kulturhistorisk sammenhæng. Indsatsområdet skal bidrage til, at der indsamles 

viden – både arkivalier, fortællinger og overleveringer om træernes historie – til 

både forskning og formidlingsbrug, og for at kunne kvalificere en udvælgelse 

og beskyttelse af særlige træer og lokaliteter.

6.2.5 Masterplan for formidling 

Indsatsområdet skal sikre, at der udarbejdes en masterplan for en sammen-

hængende formidling – en formidlingsinfrastruktur – i Nationalpark Thy. Ma-

sterplanen opdeles i:

A.  Samlet plan for sammenhængende formidling i nationalparkcenter, tema-

centre, formidlingsarenaer og særlige steder i landskabet.

B.  Samlet plan for adgang (ruter/stier og formidlingsarenaer, herunder p‐plad-

ser m.v.) 

C.  Plan for, hvordan vi vil søge at dække gæsters og brugeres behov for ge-

nerel og aktuel information – både før, under og efter et besøg. Denne 

del af planen udarbejdes i samarbejde med de aktører, som gæsten møder 

undervejs, og den skal beskrive, hvordan vi i fællesskab kan dække gæsters 

og brugeres behov for generel og aktuel information i form af elektronisk 

og/eller fysisk af fx:

  °  Kortmateriale, som giver mulighed for at gæsterne kan finde rundt på 

egen hånd i Nationalpark Thy.

  °  Aktuelle publikationer, der informerer om offentlige arrangementer og 

andre aktuelle oplevelsestilbud.

  °  Tema‐publikationer, der giver gæsterne forståelse for områdets natur, kul-

turhistoriske‐ og friluftsmæssige værdier.

D.  Plan for hvordan formidlernes kompetenceudvikling understøttes.

Masterplanen hænger tæt sammen med flere andre indsatsområder, bl.a. 6.2.6 

i tilknytning til ruter og stier, samt 6.2.7, der bl.a. indeholder store formidlings-

satsninger som Nationalparkcenter Thy, Lodbjerg Fyr og Nationalpark TV.

6.2.6  Tilgængelige naturoplevelser året rundt med  

klare indgange og gennemgående stier

Mange besøgende kommer de samme, få steder i Nationalpark Thy – og flest 

besøger området i højsommeren. Med god formidling kan de besøgende spre-
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des mere og ledes ud til gode oplevelser – året rundt og måske især uden-

for højsæsonen. Der er et veludbygget net af vandre-, cykel- og ridestier, og 

Nationalparkcenter Thy, Stenbjerg Landingsplads, Lodbjerg Fyr og Svaneholm-

hus kan være medvirkende til, at mulighederne formidles bedre. Men der kan 

også være tydeligere henvisning til fx fugletårne, opsætning af faste kikkerter, 

forbedring af mobil app, guides, brug af sociale medier, forbedring af toilet-

forhold, naturlegepladser, m.m. Cykling, vandring og ridning bør promoveres 

særligt som transportform. 

Det er dokumenteret, at langt de fleste bruger naturen på egen hånd ved 

at færdes ad afmærkede stier. Med attraktive stiforløb og faciliteter reguleres 

færdsel og ophold til at kunne foregå på en sikker måde, som samtidig er bæ-

redygtig både i forhold til naturen og de kulturhistoriske spor. Indsatsområdet 

har til hensigt at optimere og synliggøre mulighederne for at færdes ad af-

mærkede og attraktive (afvekslende, formidlende af væsentlig natur/kulturarv) 

ruter og stier gennem hele nationalparken og i kortere forløb. Desuden søges 

faciliteter til kortere ophold, aktiviteter, muligheder for handicappede eller pri-

mitive overnatninger på egen hånd optimeret.

Adgangen til naturen sker naturligt fra de steder, folk er i forvejen eller na-

turligt ankommer til, bl.a. kystbyerne/bynært eller via offentlig trafik. Adgang 

er ønskeligt i såvel den sydlige som den nordlige del af Nationalpark Thy. Til 

korte ophold i naturen for større grupper (skoler og turistgrupper) kan der sø-

ges løst et behov for adgang til at komme i tørvejr kortvarigt samt for adgang 

til toilet. Der er en væsentlig sammenhæng med indsatsområdet beskrevet i 

afsnit 6.2.5.

Et forprojekt skal omfatte beskrivelse af infrastrukturen (stier og faciliteter), 

en oversigt over særligt sårbar natur, en plan for stier og faciliteter og bynære 

indgange i samarbejde med myndigheder, lodsejere, formidlingsinteressenter 

m.m., samt undersøgelse af de økonomiske muligheder for at bidrage til even-

tuelt at forbedre faciliteter.

Indsatsområdet kan desuden omfatte samarbejde med turistforening og 

kommune om opdaterede kort med seværdigheder og faciliteter (inkl. cyke-

ludlejning, flextrafik, overnatning, m.m.). Byerne i området kan i højere grad 

trække nationalparken ind fx med Nationalpark TV, fotos/plakater, mulighed 

for leje af cykler (også i fx Thisted, Bedsted og Hurup), m.m.

Indsatsområdet indeholder desuden formidling af muligheder på forskellige 

platforme, og kan indeholde udbygning af indgange til naturen, herunder bl.a. 

Nationalparkcenter Thy i Vorupør (se mere under afsnit 6.2.7) 

Et led i indsatsområdet, er at søge at udvikle en certificeret vandrerute fx 

efter det europæiske vandrekvalitetsmærke ”Leading Quality Trails”, som er 

anerkendt og efterspurgt internationalt. Vandring prioriteres højt i nationalpar-

ken, da det på linje med almindelig cykling og ridning, betragtes som ikke-for-

styrrende aktivitet. Nationalpark Thy vurderes til at være et af to til tre steder i 

Danmark med et natur- og oplevelsespotentiale, der kan blive godkendt efter 

de ret strenge krav for certificering. 

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 TV medvirker til de positive fortællinger om 

Nationalpark Thy – i hele Danmark og udenfor landets grænser. 

Indsatsområdet indebærer bl.a. at udarbejde og iværksætte en kommuni-

kations- og brand-strategi med afsæt i nationalparkens kerneværdier. Natio-

nalpark 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 menne-

sker i det moderne samfund har efter naturen, noget mere oprindeligt, noget 

rodfæstet og mere bæredygtigt og som giver mening til livet. 

Etableringen af et nationalparkcenter i Vorupør er en væsentlig del af ind-

satsområdet. 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 lokalområ-

det 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 na-

turområder. Og her, kan man som besøgende i området få naturen i hovedet 

og tilegne sig viden om Danmarks største vildmark, den seneste sandflugt, 
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kystfiskeriet – og de mange naturoplevelser i Nationalpark Thy, der venter lige 

uden for døren. 

Det er ligeledes en del af indsatsområdet, at Lodbjerg Fyr udvikles til et le-

vende fyrtårn for Nationalpark Thy. Lodbjerg Fyr skal være et sted, man vender 

tilbage til gang på gang for at opleve essensen af Nationalpark Thy og her får 

man i særlig grad fornemmelsen af, hvordan levevilkårene har været gennem 

århundreder i et sandflugtshærget landskab på kanten af havet. Fyrmesterens 

stuer vil blive omdrejningspunkt i det levende fyr med formidling af livet på fy-

ret og en café, der giver en ro til at dykke ned i en flig af fyrets historie over en 

kop kaffe. Det bygningsfredede fyrkompleks restaureres og føres nænsomt til-

bage i udtryk til 1883, men tilpasset til 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. 

6.2.8 Netværk af frivillige

Samarbejdet med frivillige har været særdeles frugtbart i nationalparkens 

første leveår. Dette skal fortsat understøttes og udvikles i de kommende år. 

Grundlaget er, at frivillige borgere bidrager med kompetencer og ressourcer til 

at udvikle projekter indenfor nationalparkplanens forskellige indsatsområder. 

Uddannelse og involvering af frivillige skal give større viden og indsigt, som 

kvalificerer samarbejdet. Det medvirker til at skabe stolthed og medejerskab. 

Desuden medvirker indsatsen til at løfte projekter, som det ikke havde været 

muligt at gennemføre uden frivillige, som fx. naturplejearrangementer, som-

merlejre for studerende, videnslejre, stivogtere, naturens besøgsvenner, tur-

guider og værter på Stenbjerg Landingsplads og i fyrmesterboligen på Lodbjerg 

Fyr. Udviklingen i planperioden vil ske ved at involvere frivillige enkeltpersoner 

og organisationer i handlingsplanens indsatsområder, hvor det ventes at bi-

drage positivt med kompetence og ressourcer. Indsatsområdet involverer en 

revision af frivilligstrategien, hvor Støtteforeningen for Nationalpark Thy ventes 

at spille en aktiv rolle. 

Nationalpark Thy samarbejder med lokale foreninger om kurser og arran-

gementer. Samarbejdet skal i den kommende periode forsat understøttes og 

udvikles. Indsatsen er ikke mindst væsentlig i udviklingen af den fælles identi-

tet omkring Nationalpark Thy. Nye frivilligprojekter kan iværksættes i takt med 

udvikling af projekter inden for planens rammer. Der vil i planperioden være 

fokus på samarbejdsmuligheder, koordinering af arbejdet, information og styr-

kelse af kompetencer. Indsatsen har desuden fokus på, at også virksomheder i 

området kan involveres og medvirke til en stærkere identitet. 

6.2.9 Koordinationsforum for erhvervsudvikling

Et koordinationsforum nedsættes med Thy Erhvervsforum i spidsen, hvor er-

hvervsinteresser med Nationalpark Thy som omdrejningspunkt drøftes og ud-

vikles i et samarbejde på tværs af brancher: turisme, handel, fødevarer, hånd-

værk, industri, m.m. lokalt, samt eventuelt også regionalt og nationalt (fx Visit 

Denmark, Dansk Kyst- og Naturturisme, Business Region North). Nationalpark-

fonden finder det vigtigt at se Thy som en helhed, herunder også synliggøre 

synergi mellem nationalparken og Cold Hawaii. Arbejdet kan involvere en ek-

sempelsamling over virksomheder, der har formået at skabe en god forretning 

på Nationalpark Thy, som kan inspirere andre. 

6.2.10 Nationalpark Thy produkter

Indsatsområdet medvirker et fortsat fokus på certificering af særlige nichepro-

dukter indenfor fødevarer og non food, herunder udviklingsmuligheder fx i 

relation til biavl, økologisk honning og terroir honning på tværs af traditionelle 

skel mellem brancher. Bekæmpelse af Rynket Rose med geder kunne – ud over 

at bidrage til en bedre natur – give nye muligheder til menukort på restauran-

ter i området. Samarbejde med Thy Erhvervsforum omkring iværksætterrådgiv-

ning, virksomhedsudvikling, m.m. Torvedage i Thisted kunne i højere grad have 

lokale produkter. Udvikling af særlige emballager til produkter, øget nethandel, 

julegavekasser til salg i specialbutikker er blandt mulighederne. Nogle produk-

ter kan muligvis skaleres op og overtages af mere professionelle producenter. 

Det er vigtigt gennem indsatsen at sikre et troværdigt brand af høj kvalitet. 

6.2.11 Socialøkonomiske virksomheder og nyttejobs

Det indtænkes i nationalparkens drift og udvikling – også hos andre aktører 

(fx Naturstyrelsen Thy, Thisted Kommune, m.fl.), at visse typer af opgaver med 

fordel kan varetages i regi af socialøkonomiske virksomheder og bidrage til en 

social profil. Med Thisted Kommune i spidsen, søges mulighederne afdækket 
#MOSEPORS
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for at involvere fx nyttejobs, aktivering, forløb for stressramte, asylansøgere 

m.m. i fx naturpleje, strandrensning og lignende. 

Hensigten er, at indsatsen både giver mening i forhold til Nationalpark Thys 

formål og mening for den enkelte, giver oplevelser, fysisk aktivitet og som ikke 

bliver løst gennem egentlig jobskabelse.

6.2.12 Nationalparken i skolen og skolen i nationalparken

Det skal sikres, at alle børn og unge, der vokser op i Thy, har et forhold til natio-

nalparken. De skal kende den og dens særlige naturværdier og historie. De skal 

ud i den på alle årstider og bruge naturen til læring indenfor forskellige fag. De 

skal få den ind under huden og længes efter den, når de flytter fra Thy. Målet 

er, at klæde kommende generationer godt på med hensyn til en øget forstå-

else for nationalparkens hovedformål, at beskytte de natur– og kulturgivne 

ressourcer, miljøer og værdier, samt en erkendelse af en bæredygtig benyttelse 

deraf. Lærerne er centrale i forhold til at nå målet. Derfor er der fokus på i tæt 

samspil med Thisted Kommune at klæde lærere på til at skabe gode forudsæt-

ninger for at eleverne kan lære i naturen.

Indsatsområdet ”Nationalpark Thy Klasseværelset”. Opgaven løses i et tæt 

samarbejde med blandt andet kommunen og andre relevante aktører i områ-

det. Samarbejde søges desuden med daginstitutioner, skoler og uddannelses-

institutioner i Thy. Nationalparkcentret søges indrettet med faciliteter til skoler 

– både de lokale, og skoler andre steder fra. 

6.2.13 Forskning i Nationalpark Thy

Nationalparkfondens indsatser og bestræbelser på at realisere bekendtgørel-

sens målsætninger er ofte betingede af den viden som er til rådighed. Hvad 

enten det handler om beskyttelse af enkelte arter eller naturtyper eller om 

forståelse af kulturarven, spiller forskningen en central rolle i dannelsen af et 

solidt vidensgrundlag for drift og udvikling af nationalparken. 

Forskningen i nationalparken spiller også en central rolle i udvikling og forny-

else. Forskningen kan bidrage til, at der skabes nye erkendelser, nye forståelser 

og nye måde at angribe relevante problemstillinger på. Det kan betyde ny 

udvikling, innovation og fornyelse. 

Indsatsområdet indeholder følgende elementer:

1. Evaluering, strategi og handlingsplan for forskning i Nationalpark Thy

2. Erhvervelse af ny viden om nationalparkens kulturarv

3. Forskningspulje til studerende m.m.

Med evaluering, strategi og handlingsplan får nationalparken en målrettet 

forskning, som med begrænsede ressourcer har særligt sigte mod nationalpar-

kens udvikling.

Med ny viden om nationalparkens kulturarv skal indsatsen bidrage til at syn-

liggøre samspillet mellem naturens kræfter og mange generationers evne til at 

tilpasse sig naturen og udnytte dens ressourcer. Målet er at samle forsknings-

indsatser inden for en række kulturhistoriske temaer, som fx ”Menneskets 

landskab” (skiftende natursyn, kystsikring, immaterial kulturarv) og ”Land-

skabets erindring” (Sandflugtens landskab og gravhøjenes landskab). Et mål 

er endvidere, at følge forskningen tæt med det sigte, at bringe forskningens 

resultater til anvendelse - bl.a. i udviklingen af nye certificerede produkter, for-

midlingstiltag og en strategisk anvendelse. 

Med puljen til forskning motiveres studerende og forskere på landets univer-

siteter og de øvrige af landets højere læreanstalter, til at bruge Nationalpark 

Thy i forbindelse med projekter, specialer osv. Ved at understøtte forskning og 

undervisning på de videregående uddannelser, kan der samtidig bygges bro til 

bosætning, samtidig med, der skabes øget viden om Nationalpark Thys natur, 

kulturhistorie m.m. 

Med puljen kan nationalparken afholde rejseudgifter for studerende og 

dermed motivere dem til at bruge nationalparken i forbindelse med projekter 

til fordybelse i konkrete emner. Dertil kommer tilbud om gæsteundervisning, 

praktikophold, specialepladser, sommerlejre m.m. Samlet set bidrager indsat-

sen dermed til at få unge menneskers øjne op for værdierne i Thy. 

6.3  Øvrige indsatsområder, der kan prioriteres,  
hvis der opstår mulighed herfor

Hvis der opstår mulighed for at inddrage flere indsatsområder i planperioden 

2016-22, er følgende indsatsområder drøftet i processen, men er blevet prio-

riteret lavere (se tabel 1). 
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Disse indsatsområder kan fx blive aktuelle, hvis det viser sig, at de højest 

prioriterede indsatsområder bliver billigere end skønnet, eller hvis det ikke er 

muligt at gennemføre dem. Det sidste kan fx skyldes, at det ikke er muligt at 

indgå aftaler med lodsejere. Det kan også skyldes, at væsentlige samarbejds-

parter falder bort, eller det opgives at skaffe ekstern finansiering, og bestyrel-

sen efterfølgende vurderer, at det ikke giver mening at videreføre projektet. 

Det bemærkes, at disse lavere prioriterede indsatsområder også kan blive 

helt eller delvist gennemført uden udgift for Nationalpark Thy. Det kan fx være 

som led i gennemførelsen af Naturplan Danmark, Natura 2000 handleplaner, 

vandhandleplaner, Naturstyrelsens driftsplaner, plejeplaner for fredede områ-

der, m.m. 

6.3.1 Udarbejdelse af opdateret vidensbaseret naturforvaltningsplan

Den biologiske baggrund for anbefalingerne i indeværende plan er baseret på 

viden fra mange forskellige kilder. På hver sit område er det gode udgangs-

punkter, men der savnes viden om en række organismegrupper. Viden der, 

hvis den var tilgængelig, kunne medføre ændrede prioriteringer. Målet for ind-

satsområdet vil være, at naturforvaltningsplanen kan udarbejdes tidsnok til at 

kunne udgøre det naturfaglige grundlag for den næste planperiode (2022-28). 

Den bør blandt andet forholde sig til zonering og infrastrukturen i Nationalpark 

Thy. Et delmål vil være at kortlægge arealer med stort indhold af forstyrrelses-

følsom natur og udarbejde deraf følgende anbefalinger i tid og rum vedrø-

rende færdsel m.m.. Da den forstyrrelsesfølsomme natur, som især udgøres 

af fugle og kronvildt, over tid skifter rum i landskabet, er det væsentligt at der 

herefter årligt kortlægges udvalgte særligt forstyrrelsesfølsomme arter, således 

at der sikres løbende opdatering af anbefalinger vedrørende færdsel. Målbare 

mål fastlægges i forbindelse ved eventuel højere prioritering i planperioden.

6.3.2 Bekæmpelse af invasive arter

Rynket rose spreder sig med stigende hastighed. Arten overtager arealer hvor 

værdifuld og typisk klitnatur burde høre til. Rynket rose truer meget store dele 

af de danske bestande af planterne Strand-snerle og Skotsk Lostilk, to af na-

tionalparkens sjældne planter, som har næsten hele deres danske udbredelse 

i Nationalpark Thy. Rynket rose forringer desuden livsmulighederne for Mark-

firben, særligt i den hvide klit. Thisted Kommune og Naturstyrelsen Thy har 

tidligere med positivt resultat gennemført forsøgsprojekter med græsning med 

får og geder i mere tør klitnatur. Fra botanisk side er der frygt for at får og ge-

der vil være for hårde ved vegetationen i fugtige klitlavninger. For at afdække 

om afgræsning med får og geder kan bruges i disse naturtyper gennemføres 

et forsøgsprojekt på et udvalgt areal med kombination af fugtig klithede og 

tørre klitpartier. Forekomst af Bjerg-Fyr på de åbne klit- og klithedearealer bør 

reduceres til i praksis ingen forekomst, således at frøspredning undgås. Målba-

re mål fastlægges i forbindelse med eventuel højere prioritering i planperioden.

6.3.3 Forsøgsprojekt med sikring af lobeliesøer

De i særklasse rene lobeliesøer er et markant element i Nationalpark Thy, hvor 

en meget stor andel af denne danske søtype findes. I og ved bredden af nog-

le af søerne findes også andre og sjældnere planter som Pilledrager, Sylblad, 

Gulgrøn Brasenføde, Sortgrøn Brasenføde og Hjertelæbe. Grøftning/dræning 

og næringsstofbelastning er væsentlige trusler mod søerne. I det nordvestlige 

Ålvand oprenses enkelte lobeliesøer og en ny sø etableres ved skrab. Forsøgs-

projekt med sikring af lobeliesøer bør på de for indsatsen prioriterede arealer, 

iværksættes sammen med en indsats for etablering og vedligeholdelse af vi-

densgrundlag for adaptiv forvaltning. Målbare mål fastlægges i forbindelse ved 

eventuel højere prioritering i planperioden.

6.3.4 Udlægning af naturvidenskabelige referenceområder

Om noget sted i landet, har Nationalpark Thy de bedste forudsætninger for 

udlægning af naturvidenskabelige referenceområder. Områder, hvor naturen 

får lov til at passe sig selv og naturen ikke plejes. Områderne vil over en år-

række få stor værdi som reference for den frie udvikling i naturen. Det er 

væsentligt at der i områderne fortløbende gennemføres naturovervågning, for 

om nødvendigt at kunne imødegå uforudsete udefrakommende påvirkninger 

(adaptiv naturforvaltning). Der udlægges naturvidenskabelige referenceområ-

der på arealer, hvor der er naturlig hydrologi og eventuelle invasive arter er fjer-

net. Kodeordene for naturvidenskabelige referenceområder er fri dynamik og 

plads til naturlige processer. Målbare mål fastlægges i forbindelse ved eventuel 

højere prioritering i planperioden.
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6.3.5 Etablering af helårsgræsning i store folde

Helårsgræsning i store folde giver mulighed for dynamisk udvikling i og af de 

afgræssede naturtyper. Erfaringer med helårsgræsning viser, at der herved ofte 

dannes en mangfoldighed af mikrostrukturer, som andre former for naturpleje 

har svært ved at opnå. Indsatsområdet vil indebære helårsgræsning i en stor 

fold på i hvert fald et område, efter at den naturlige vandstand er genskabt. 

Målbare mål fastlægges i forbindelse ved eventuel højere prioritering i planpe-

rioden.

6.3.6 Overvågning af kystskrænter

I de høje og stejle skrænter mellem Lyngby og Lodbjerg ses tydelige lagdelinger 

med lyse og mørke lag. Det sker jævnligt at en storm tager en ny bid af kysten, 

og nye muligheder for et studie af landskabets erindring opstår. Formålet med 

overvågningen er at foretage en systematisk registrering af de spor der kom-

mer frem, inden de skylles bort af havet. Målbare mål fastlægges i forbindelse 

ved eventuel højere prioritering i planperioden.

6.3.7 Bedre faciliteter

En del af Nationalpark Thys gæster er grupper på tur med en formidler, na-

turvejleder eller underviser, og som opholder sig ude eller undervejs ½ til 1 

dag og derfor har brug for faciliteter til at komme i ly og komme på toilet. 

Indsatsområdet vil kunne omfatte indretning af serviceområder for brugere 

på dagsophold i grupper, i busser, skoleklasser og institutioner med adgang til 

toiletter, madpakkehuse og information. Antal og placering koordineres med 

formidlingsplaner som High Five. I forslaget hører også at det bliver tydeligt 

for gæster, hvor disse områder er med skiltning og information. Målbare mål 

fastlægges i forbindelse ved eventuel højere prioritering i planperioden.

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 til i hobetal, men medvirke til at skabe særlige oplevelser af 

høj kvalitet, til de, der værdsætter nationalparkens værdier. Det vil styrker na-

tionalparkens brand og skabe besøgende også udenfor den normale turistsæ-

son. 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 story telling, præget af autentici-

tet. Endelig skal mulighederne synliggøres på forskellige platforme, bl.a. også 

TripAdvisor, AirBnB m.m. Målbare mål fastlægges i forbindelse ved eventuel 

højere prioritering i planperioden. Indsatsen kan dog også gennemføres af an-

dre aktører.

6.3.9 Omlægning af klitplantager til naturnært drevne skove

En indsats i klitplantagerne er nedprioriteret i planperiode 2016-22, da indsat-

sen, der skal sikre bedre sammenhæng imellem de fugtige klitheder i Natio-

nalpark Thy, vurderes at være mere påkrævet i en kortere tidshorisont. Plan-

tagerne bør dog på lang sigt udvikle sig til naturlige skove med stor variation 

af hjemmehørende arter og naturlig hydrologi. Her skal være skove med en 

naturlig blanding af hjemmehørende træer og buske i forskellig alder, med 

fugtige og tørre partier og med skovlysninger og dødt ved. Indsatsen er i in-

deværende planperiode nedprioriteret. De langsigtede visioner indgår dog i 

Naturstyrelsens driftsplaner, således at der i takt med implementering af na-

turnær skovdrift , etableres mere naturlige skove. Målbare mål fastlægges i 

forbindelse ved eventuel højere prioritering i planperioden.
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7. HANDLINGSPLAN PÅ MELLEMLANG ELLER LANG SIGT

Handlingsplanerne for tiltag i nationalparken skal revideres og justeres med 

passende mellemrum – og mindst hvert 6. år i forbindelse med revision af nati-

onalparkplanen. Det fremgår af bemærkningerne til lov om nationalparker, at 

det ved udarbejdelse af målsætninger skal lægges til grund, at nationalparken 

skal udvikles over en lang årrække på 20-30 år eller mere. 

Bestyrelsen har det overordnede mål, at naturen i Nationalpark Thy på læn-

gere sigt kan levere et væsentligt bidrag til en rigere natur i Danmark – ikke 

mindst med hensyn til naturtyper og arter, som er karakteristiske for det nord-

vestjyske klitlandskab. Resultaterne af indsatsen skal derfor følges og tilpasses 

løbende. 

Forvaltningen af de dele af nationalparken, som er udpeget som internati-

onale naturbeskyttelsesområder, skal naturligvis under alle omstændigheder 

leve op til Danmarks internationale forpligtigelser. 

Indsatser, det på nuværende tidspunkt forventes at være relevante på mel-

lemlang sigt omfatter således:

° Etablere bedre sammenhæng mellem de værdifulde klitheder

° Styrke kontinuiteten og den frie udvikling 

° Genskabe søer og vådområder 

° Forbedre vandkvaliteten i søer og vandløb

° Konvertere nåleskov til hjemmehørende løvskov

° Ekstensivere omdriftsarealer og fjerne læhegn 

° Bekæmpe invasive arter 

° Beskytte sårbare naturområder mod slitage og forstyrrelser 

° Overvåge og evaluere

° Forske og undervise

° Formidle og naturvejlede

° Etablere faciliteter til understøttelse af besøg

° Støtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet

° Udvikle nationalparken i samspil med omgivelserne

Projekter, som det ikke lykkes at gennemføre på kort sigt (bl.a. de lavere prio-

riterede indsatsområder beskrevet i afsnit 6.3), vil muligvis kunne gennemføres 

på mellemlangt eller lang sigt. Dette afhænger bl.a. af den fortsatte relevans, 

de økonomiske ressourcer, der kan tilvejebringes af nationalparkfonden og 

dens samarbejdsparter, samt lodsejernes ønsker om at indgå i nye konkrete 

projekter. 

På lang sigt er målet, at de væsentligste naturtyper udvikler sig til at blive 

bæredygtige og dynamiske økosystemer med naturlig vandbalance. Målet er 

desuden, at sjældne og truede arter skal have stabile bestande og gerne være i 

fremgang på deres levesteder. Ulvens genindvandring og genetablering af be-

stande af rovfuglearter, som f.eks. ørnearter og stor hornugle, ventes på lang 

sigt at være en god indikator for en storslået og rig natur. 

Klitplantagernes forvandling til naturlige blandingsskove med meget stor 

andel af løvtræer og buske vil strække sig langt ud over de første national-

parkplaner. Det tog 150 år at skabe et nordisk nåleskovsmiljø i klitterne. Det vil 

tage mindst lige så lang tid at forvandle plantagerne til mere lysåbne og løv-

træsdominerede skove med stort naturindhold. Det vil tage flere århundreder, 

før der for alvor udvikler sig egentlig naturskov på morænen i den østligste del 

af plantagerne.
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#DET LANGE SIGT
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#RÅDYR I DISEN
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8. INDDRAGELSE AF BEFOLKNINGEN I LOKALOMRÅDET

Siden beslutningen i 2005 om at anbefale en nationalpark i det vestlige Thy, 

har det været ambitionen for kræfter i området, at parken ikke bare skal være 

nationens, men også thyboernes nationalpark. Det er den i høj grad blevet, og 

mange mennesker involverer sig i stort og småt – som frivillige, med forslag, 

med fotos, ved at dele oplevelser, med nysgerrighed, og med ønsker om mere 

viden. Det store ejerskab og engagement er blevet et kendemærke for Natio-

nalpark Thy. 

Den lokale opbakning til »vores« nationalpark er det fortsatte grundlag for 

en positiv udvikling i Nationalpark Thy. I mange år frem vil der være behov for, 

at konkrete opgaver løses i et frugtbart samspil mellem lodsejere, organisatio-

ner, nationalparkens ansatte og en stor gruppe frivillige.

Nationalparkfond Thy er i sig selv organiseret som et stort netværk – med 

myndigheder, interesseorganisationer, uddannelsesinstitutioner, involveret i 

råd og bestyrelse, med et stort netværk af frivillige og med et sekretariat til at 

holde trådene samlet. Bestyrelsen vil arbejde for at fastholde det store ejerskab 

og engagement gennem fortsat involvering i udvikling, informationsvirksom-

hed og drift af Nationalpark Thy, således at inddragelsen ikke kun består i de 

lovbestemte dele, hvor befolkningen gives mulighed for at komme med forslag 

og idéer til revision af nationalparkplanen – og til at give høringssvar til besty-

relsens udkast til denne. Denne inddragelse skal selvfølgelig være der, men den 

vil ikke stå alene. 

Nationalparkfonden har desuden fokus på, at også andre – fx sommerhus-

beboere, folk der søger en aktiv ferie og foreninger med særlige interessefelter 

kan bidrage positivt til nationalparkens udvikling gennem involvering. Således 

vil der i de kommende år være mulighed for at udbygge involveringen også 

udover lokalbefolkningen. 

9. UDVIKLINGEN I NATIONALPARK THY FØLGES OG RESULTATER BLIVER FULGT OP

Udviklingen i Nationalpark Thy ventes fulgt gennem løbende naturovervågning 

(som led i indsatsområdet beskrevet i afsnit 6.2.3), samt gennem udarbejdelse 

hvert 6. år af redegørelser for udviklingen i og omkring Nationalparkplan Thy 

som led i revision af nationalparkplanen. 

Med opstilling af målbare mål er det desuden muligt i hver årsberetning at 

redegøre for, hvordan indsatsen har været i indsatsområderne. 
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10. OVERSIGT OVER TILLADELSER OG DISPENSATIONER

Nationalparkplanen skal indeholde en redegørelse for, om der kræves tilladelser eller dispensationer fra anden lovgivning til gennemførelse af projekter m.m. Det 

er særligt indsatserne på naturområdet, der kræver tilladelser eller dispensationer efter anden lovgivning. 
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1. Genskabelse af naturlig hydrologi X X X X X X X X X

2. Forøge sammenhængen i klithedenaturen og synliggøre kulturhistoriske spor og levn X X X X X X X X

3. Etablere og vedligeholde vidensgrundlag for adaptiv naturforvaltning X X X X

4. Kulturhistorisk Atlas for Nationalpark Thy og Den levende Kulturarv X

5. Masterplan for formidling – og realisering af masterplan X

6. Gennemgående stier og faciliteter til ophold i naturen X

7. Nationalpark Thy – et stærkt brand (X) X X X X

8. Netværk af frivillige X

9. Koordinationsforum for erhvervsudvikling X

10. Nationalpark Thy produkter X

11. Socialøkonomiske virksomheder og nyttejobs X

12. Skolen i nationalparken og nationalparken i skolen X

13. Forskning i Nationalpark Thy X
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#BØGSTEDRENDE
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11. OVERSIGT OVER BILAG:

Bilag 1. Genetablering af naturlig hydrologi

Bilag 2. Forøge sammenhængen i klithedenaturen og synliggøre kulturhistoriske spor og levn gennem rydning

Bilag 3. Etablere og vedligeholde vidensgrundlag for adaptiv naturforvaltning

Bilag 4. Kulturhistorisk atlas og den levende kulturarv

Bilag 5. Masterplan for formidling

Bilag 6. Tilgængelige naturoplevelser året rundt med klare indgange og gennemgående stier

Bilag 7. Nationalpark Thy – et stærkt brand

Bilag 8. Netværk af frivillige

Bilag 9. Koordinationsforum for erhvervsudvikling

Bilag 10. Nationalpark Thy produkter

Bilag 11. Socialøkonomiske virksomheder og nyttejobs

Bilag 12. Nationalparken i skolen og skolen i nationalparken

Bilag 13. Forskning i Nationalpark Thys natur og kulturarv samt brobygning til bosætning

Bilag 14. Oversigt over indkomne forslag fra offentligheden til Nationalparkplan 2016-22
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#2016-2022NATIONALPARKPLAN 2016-22
BILAG
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BILAG 1 / GENETABLERING AF NATURLIG HYDROLOGI 

Indsats: 
Den nordatlantiske fugtige hede udgør en særlig forpligtigelse, da arealerne i 

Nationalpark Thy i internationalt perspektiv udgår enestående store og delvist 

sammenhængende områder.

For omkring 100 år siden “lånte” mennesket store arealer af den dengang 

sammenhængende nordatlantiske fugtige klithede, der blev tilplantet med nå-

letræer for at standse sandflugten. Sandflugten er for længst ophørt, så tiden 

er moden til at give lånet tilbage til naturen, så vi genskaber de tidligere store 

sammenhængende arealer med nordatlantisk fugtig klithede og dermed for-

bedrer levestederne for sårbare og truede arter som Strandtudse, Tinksmed og 

Ensian-blåfugl.

Naturpleje på store sammenhængende arealer har den iboende udfordring, 

at disse arealer flere steder er udmatrikuleret i mange mindre arealer. Oplys-

ningskampagner og frivillige aftaler med det mål at arbejde mod fælles mål-

sætninger, er i en del områder forudsætningen for sammenhængende natur-

pleje. 

På denne baggrund genetableres naturlig hydrologi ved sløjfning/tildækning 

af grøfter, således at naturlig hydrologi genskabes på betydelige arealer hvor 

nordatlantisk fugtig klithede kan forbedres eller på sigt genskabes i National-

park Thy. Desuden genskabes naturlig hydrologi på udvalgte steder i klitplanta-

gerne, hvor disse grænser op til den nordatlantiske fugtige klithede. I planpe-

rioden gennemføres desuden undersøgelsesprojekt der skal belyse muligheder 

for og konsekvenser af genskabelse af naturlig hydrologi mellem Ålvand Klit-

hede og Vangså Klithede. 

Hvor indsats geografisk linker op til private arealer med støttemuligheder for 

genetablering af naturlig hydrologi, gennemføres oplysningskampagner mål-

rettet private lodsejere.

Genetablering af naturlig hydrologi skal, iværksættes sammen med indsats 

nr. 3 ”Etablere og vedligeholde vidensgrundlag for adaptiv naturforvaltning”.

Procesmål er i rækkefølge: 1. Tekniske og lodsejermæssige forundersøgelser 

herunder kortlægning på statsejede og private arealer iværksat; 2. Fundraising 

til gennemførelse på det niveau, som forundersøgelsen viser muligt; 3. Gen-

nemførelse af konkrete tiltag (inkl. eventuelle afværgeforanstaltninger) gen-

nem frivillige aftaler med lodsejere.

Uanset niveau prioriteres ressourcer til faglig formidling (på nationalparkcen-

tret, på ture, overfor pressen og ved lægmands henvendelser). 

På højt niveau udarbejdes i slutningen af planperioden kompendium der 

beskriver den foretagne indsats og dennes effekt på målsat natur (arter og 

naturtyper) og der afholdes stort anlagt seminar for at formidle resultaterne 

af projektet (målgruppe forskere, forvaltere og formidlere). Ligeledes på højt 

niveau prioriteres international erfaringsudveksling således at nationalparkens 

medarbejdere kan lede gennemførelse af indsatsen på højt (europæisk) fagligt 

niveau. 

I N2000 områderne i Nationalpark Thy genetableres i tillæg naturlig hydrolo-

gi på 276 ha frem til og med 2018 som led i Thisted Kommunes og Natursty-

relsens EU-projekt ”LIFE sårbar natur langs vestkysten”.

Efter gennemførelse af indsatsen vil naturlig hydrologi i form af tilkastning 

eller opstemning af grøfter være genetableret på stort set samtlige lysåbne 

naturarealer i Nationalpark Thy. Eventuelle effekter af vandindvinding vil dog 

fortsat kunne have lokal indvirkning på den naturlige hydrologi. I takt med at 

Naturstyrelsens plantager på lavbundsarealer modnes til hugst, genetableres 

naturlig hydrologi på disse arealer.
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MÅLBARE MÅL / MILEPÆLE:

Højt ambitionsniveau Mellem ambitionsniveau Lavt ambitionsniveau

Dialog med relevante lodsejere etableret Senest 3. kvartal 2016 Senest 3. kvartal 2016 Senest 3. kvartal 2016

Iværksættelse af tekniske og lodsejermæssige forundersøgelser,  
herunder kortlægning på statsejede og privatejede arealer

Senest 3. kvartal 2016 Senest 3. kvartal 2016 Senest 3. kvartal 2016

Tekniske og lodsejermæssige forundersøgelser gennemført inkl.  
konsekvensvurdering

Senest 1. kvartal 2018 Senest 1. kvartal 2018 Senest 1. kvartal 2018

Projektansøgning udarbejdet til fundraising Senest 2. kvartal 2018 Senest 2. kvartal 2018 Senest 2. kvartal 2018

Detailprojektering gennemført Senest 1. kvartal 2019 Senest 1. kvartal 2019 Senest 1. kvartal 2019

Ansøgning om dispensationer og/eller tilladelser afsendt Senest 2. kvartal 2018 Senest 2. kvartal 2018 Senest 2. kvartal 2018

Dispensationer og tilladelser opnået Senest 4. kvartal 2018 Senest 4. kvartal 2018 Senest 4. kvartal 2018

Gennemførelse af konkrete projekter gennem frivillige aftaler med  
lodsejerne i det omfang, undersøgelserne viser det muligt og  
dispensationer/tilladelser er opnået samt finansiering tilvejebragt

Senest 1. kvartal 2022 Senest 1. kvartal 2022 Senest 1. kvartal 2022

Evaluering af indsatsen mhp. anbefalinger til den efterfølgende  
planperiode (adaptiv naturforvaltning)

2021 2021 2021

Kompendium om indsats af effekt på naturen udarbejdet 31/10-2021

Afsluttende seminar afholdt 30/11-2021

Hvilket formål hører indsatsen under:

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.

Hvilken målsætning hører indsatsen under:

1: 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,v. og udvikles til at blive bæredygtige og dynamiske økosystemer med naturlig vandbalance mv.

Hvordan influerer forslaget på formål 1 til 6?

Formål 1 Indsatsen styrker og udvikler de nationalt og internationalt betydningsfylde klithedelandskaber, næringsfattige søer og vådområder.

Formål 2
Hvor plantager er anlagt med dræning af fugtige klitheder, vil indsatsen ændre den biologiske mangfoldighed i retning af mere fugtigbundstolerante 
arter og samfund. 

Formål 3 Øget vandstand virker konserverende på kulturhistoriske spor af organisk oprindelse.

Formål 4
Indsats vil i sig selv give større uforstyrrede områder, hvor særlig natur kan opleves, og der er forventning om, at en række sjældne arter som En-
sian-Blåfugl, Tinksmed og Trane hyppigere vil kunne opleves.
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Formål 5
Ved samtidig indtænkning af formidlingsmæssige tiltag, kan indsatsen styrke mulighederne for on-site formidling af nationalparkens naturhistoriske 
værdier.

Formål 6 Indsatsen vil fremme den natur, som er særegen og dermed understøtte Nationalpark Thy som brand. 

Hvilke andre planer og bestemmelser berører indsatsområdet:

Habitatbekendtgørelsen inkl. N2000 planer,

Naturbeskyttelsesloven inkl. fredninger,

Vandløbsloven,

Skovloven,

Planloven,

Vandrammedirektivet,

Kommuneplanen for Thisted Kommune,

Naturstyrelsen Thy’s driftsplan.

HANDLINGSHORISONT:           

Højt ambitionsniveau Mellem ambitionsniveau Lavt ambitionsniveau

Under hensyn til eksisterende infrastruktur, bebyggelse, og private interesser 
er naturlig hydrologi genetableret på alle lysåbne lavbundsarealer i National-
park Thy. 

90 % i perioden 2016-22,

99 % på 20 års sigt.

85 % i perioden 2016-22,

99 % på 30 års sigt.

80 % i perioden 2016-22.

99 % på 50 års sigt.

PROJEKTEJER OG INTERESSENTER:

Højt ambitionsniveau Mellem ambitionsniveau Lavt ambitionsniveau

Hvem er projektansvarlig? Nationalparkfond Thy Nationalparkfond Thy Nationalparkfond Thy

Hvilke interessenter skal involveres og hvordan?

Høj påvirkning, høj berøring

Naturstyrelsen Thy,

Thisted Kommune

Fredningsnævnet

Private lodsejere,

Naturstyrelsen Thy,

Thisted Kommune

Fredningsnævnet

Private lodsejere,

Thisted Kommune

Fredningsnævnet

Private lodsejere,

Hvilke interessenter skal høres?

Høj indflydelse, lille berøring

Nationalparkbestyrelsens  
organisationer,

Nationalparkrådets  
organisationer,

Naturstyrelsen Thy’s brugerråd,

NaturErhvervstyrelsen,

Øvrige fonde og bidragsydere

Nationalparkbestyrelsens  
organisationer,

Nationalparkrådets  
organisationer,

Naturstyrelsen Thy’s brugerråd,

NaturErhvervstyrelsen,

Nationalparkbestyrelsens  
organisationer,

Nationalparkrådets  
organisationer,

NaturErhvervstyrelsen,

Hvilke interessenter skal informeres?

Lille berøring, høj påvirkning

NaturErhvervstyrelsen,

Øvrige fonde og bidragsydere

Hvilke interessenter skal orienteres?

Lille berøring, lille påvirkning

Lokalpressen,

Landspressen,

Nationalpark TV,

Politikere

Lokalpressen,

Landspressen,

Nationalpark TV,

Politikere

Lokalpressen,

Landspressen,

Nationalpark TV,

Politikere
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#INDFLYVNING
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BILAG 2 /  FORØGE SAMMENHÆNGEN I KLITHEDENATUR  
INKLUSIV SYNLIGGØRELSE AF KULTURHISTORISKE SPOR OG LEVN 

Indsats: 
Den nordatlantiske fugtige hede udgør en særlig forpligtigelse, da arealerne i 

Nationalpark Thy i internationalt perspektiv udgår enestående store og delvist 

sammenhængende områder.

For omkring 100 år siden “lånte” mennesket store arealer af den dengang 

sammenhængende nordatlantiske fugtige klithede, der blev tilplantet med nå-

letræer for at standse sandflugten. Sandflugten er for længst ophørt, så tiden 

er moden til at give lånet tilbage til naturen, så vi genskaber de tidligere store 

sammenhængende arealer med nordatlantisk fugtig klithede og dermed for-

bedrer levestederne for sårbare og truede arter som Strandtudse, Tinksmed og 

Ensian-blåfugl. 

Naturpleje på store sammenhængende arealer har den iboende udfordring, 

at disse arealer flere steder er udmatrikuleret i mange mindre arealer. Oplys-

ningskampagner og frivillige aftaler med det mål at arbejde mod fælles mål-

sætninger, er i en del områder forudsætningen for sammenhængende natur-

pleje.

Sammenhængen i klitnaturen forøges ved rydning af plantagearealer, der 

tidligere har været fugtig nordatlantisk klithede. I valg af områder vægtes for-

uden større sammenhæng i den nordatlantiske klithede, sikring af bedre leve-

vilkår for sjælden og truede arter, bl.a. Ensian-Blåfugl. Procesmål er i række-

følge: 1. Tekniske og lodsejermæssige forundersøgelser herunder kortlægning 

på statsejede og private arealer iværksat; 2. Fundraising til gennemførelse af 

indsatsen på det niveau, som forundersøgelsen viser muligt; 3. Gennemførelse 

af konkrete tiltag gennem frivillige aftaler også med private lodsejere herom 

(med mulighed for kompensation. Mindre projekter, der ikke kræver dispensa-

tioner eller tilladelser kan iværksættes løbende gennem hele perioden, når der 

kan opnås frivillige aftaler og finansiering hertil. 

Uanset niveau prioriteres ressourcer til faglig formidling (i nationalparkcen-

tret, på ture, overfor pressen og ved lægmands henvendelser). 

På højt niveau udarbejdes i slutningen af planperioden en status, der beskri-

ver den foretagne indsats og dennes effekt på målsat natur (arter og naturty-

per) og der afholdes et seminar for at formidle resultaterne af projektet (mål-

gruppe forskere, forvaltere og formidlere). Ligeledes på højt niveau prioriteres 

international erfaringsudveksling således at nationalparkens medarbejdere kan 

lede gennemførelse af indsatsen på højt (europæisk) fagligt niveau. 

Forøgelse af sammenhængen skal iværksættes sammen med indsats nr. 3 

”Etablere og vedligeholde vidensgrundlag for adaptiv naturforvaltning”.

I N2000 områderne i Nationalpark Thy forøges sammenhængen af klithede-

landskabet i tillæg ved rydning af 90 ha frem til og med 2018 som led i Thisted 

Kommunes og Naturstyrelsens EU-projekt ”LIFE sårbar natur langs vestkysten”. 

Hertil kommer den indsats som Naturstyrelsen Thy prioriterer gennemført ved 

egne midler.

Nationalparkens kulturhistorie lader sig ikke altid aflæse af landskabet. Flere 

steder bryder plantagerne de åbne og sammenhængende klitlandskaber. Der 

skal derfor i forbindelse med genskabelse af sammenhængende klitlandskaber 

gøres en indsats for at synliggøre de kulturhistoriske værdier som har været 

gemt i plantagerne. Indsatsen skal bl.a. indeholde en screening af de pågæl-

dende områder for den kulturarv områderne omfatter. Et konkret forslag om-

fatter knap 1 ha ved Sårup omkring kulturhistoriske spor fra 2. Verdenskrig. 

Indsatsen for at synliggøre skjult eller utilgængelig kulturarv skal ske ved ind-

gåelse af frivillige aftaler med de berørte lodsejere. 

Generelt skal naturgenopretning ske med en forudgående afvejning af vær-

dien af det kulturhistoriske aspekt, og eventuelle modsætninger skal håndteres.
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MÅLBARE MÅL / MILEPÆLE:

Højt ambitionsniveau Mellem ambitionsniveau Lavt ambitionsniveau

Dialog med relevante lodsejere etableret Senest 3. kvartal 2016 Senest 3. kvartal 2016 Senest 3. kvartal 2016

Iværksættelse af tekniske og lodsejermæssige forundersøgelser,  
herunder kortlægning på statsejede og privatejede arealer

Senest 3. kvartal 2016 Senest 3. kvartal 2016 Senest 3. kvartal 2016

Tekniske og lodsejermæssige forundersøgelser gennemført inkl.  
konsekvensvurdering

Senest 1. kvartal 2018 Senest 1. kvartal 2018 Senest 1. kvartal 2018

Projektansøgning udarbejdet til fundraising Senest 2. kvartal 2018 Senest 2. kvartal 2018 Senest 2. kvartal 2018

Detailprojektering gennemført Senest 1. kvartal 2019 Senest 1. kvartal 2019 Senest 1. kvartal 2019

Ansøgning om dispensationer og/eller tilladelser afsendt Senest 2. kvartal 2018 Senest 2. kvartal 2018 Senest 2. kvartal 2018

Dispensationer og tilladelser opnået Senest 4. kvartal 2018 Senest 4. kvartal 2018 Senest 4. kvartal 2018

Gennemførelse af konkrete projekter gennem frivillige aftaler med  
lodsejerne i det omfang, undersøgelserne viser det muligt og  
dispensationer/tilladelser er opnået samt finansiering tilvejebragt

Senest 1. kvartal 2022 Senest 1. kvartal 2022 Senest 1. kvartal 2022

Evaluering af indsatsen mhp. anbefalinger til den efterfølgende  
planperiode (adaptiv naturforvaltning)

2021 2021 2021

Kompendium om indsats af effekt på naturen udarbejdet 31/10-2021

Afsluttende seminar afholdt 30/11-2021

Hvilket formål hører indsatsen under:

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 marker.

Hvilken målsætning hører indsatsen under:

1:  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.v. og udvikles til at blive bæredygtige og dynamiske økosystemer med naturlig vandbalance mv. 

2:  Der skal skabes større sammenhæng mellem nationalparkens naturområder og landskaber, herunder især klit- og klithedearealer. Områdernes samspil med kysten og havet 
skal styrkes.

5:  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.

Hvordan influerer forslaget på formål 1 til 6?

Formål 1 Indsatsen styrker og udvikler sammenhængen i de nationalt og internationalt betydningsfylde klithedelandskaber.

Formål 2 Indsatsen respekterer områder med særligt værdifuld klitplantage (med biologisk mangfoldighed af naturligt hjemmehørende) på fugtigbund. 
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Formål 3 Indsatsen øger synligheden og tilgængeligheden af kulturhistoriske spor. 

Formål 4
Indsats vil i sig selv give større uforstyrrede områder, hvor særlig natur kan opleves, og der er forventning om at en række sjældne arter som Ensian 
Blåfugl, Tinksmed og Trane hyppigere vil kunne opleves.

Formål 5
Ved samtidig indtænkning af formidlingsmæssige tiltag, kan indsatsen styrke mulighederne for on-site formidling af nationalparkens natur- og kul-
turhistoriske værdier.

Formål 6 Indsatsen vil fremme den natur, som er særegen og dermed understøtte Nationalpark Thy som brand. 

Hvilke andre planer og bestemmelser berører indsatsområdet:

Habitatbekendtgørelsen inkl. N2000 planer,

Naturbeskyttelsesloven inkl. fredninger,

Vandløbsloven,

Skovloven,

Planloven,

Vandrammedirektivet,

Kommuneplanen for Thisted Kommune,

Naturstyrelsen Thy’s driftsplan.

HANDLINGSHORISONT:           

Højt ambitionsniveau Mellem ambitionsniveau Lavt ambitionsniveau

Under hensyn til særligt værdifulde klitplantager (arter, naturtyper og bio-
diversitet) ryddes klitplantageområder på fugtig bund for at forbedre sam-
menhængen i klithedenaturen i Nationalpark Thy. 

Forbindelse er skabt mellem 
de vigtigste, fugtige klitheder 
inden 2028 (udgangen af 3. 
planperiode)

Forbindelse er skabt mellem de 
vigtigste, fugtige klitheder in-
denfor en 30-årig tidshorisont

Forbindelse er skabt mellem de 
vigtigste, fugtige klitheder in-
denfor en 50-årig tidshorisont

PROJEKTEJER OG INTERESSENTER:

Højt ambitionsniveau Mellem ambitionsniveau Lavt ambitionsniveau

Hvem er projektansvarlig? Nationalparkfond Thy Nationalparkfond Thy Nationalparkfond Thy

Hvilke interessenter skal involveres og hvordan?

Høj påvirkning, høj berøring

Naturstyrelsen Thy

Private lodsejere

Museum Thy

Hanstholm  
Dokumentationscenter

Naturstyrelsen Thy

Private lodsejere

Museum Thy

Naturstyrelsen Thy

Private lodsejere

Museum Thy
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Hvilke interessenter skal høres?

Høj indflydelse, lille berøring

Nationalparkbestyrelsens  
organisationer,

Nationalparkrådets  
organisationer,

Naturstyrelsen Thy’s brugerråd,

Thisted Kommune

Fredningsnævn

NaturErhvervstyrelsen

Øvrige fonde og bidragsydere

Hanstholm dokumentations-
center

Nationalparkbestyrelsens  
organisationer,

Nationalparkrådets  
organisationer,

Naturstyrelsen Thy’s brugerråd

Thisted Kommune

Fredningsnævn

NaturErhvervstyrelsen

Øvrige fonde og bidragsydere

Hanstholm dokumentations-
center

Nationalparkbestyrelsens  
organisationer,

Nationalparkrådets  
organisationer,

Naturstyrelsen Thy’s brugerråd

Thisted Kommune

Fredningsnævn

NaturErhvervstyrelsen

Øvrige fonde og bidragsydere

Hanstholm dokumentations-
center

Hvilke interessenter skal informeres?

Lille berøring, høj påvirkning

NaturErhvervstyrelsen,

Øvrige fonde og bidragsydere

Hvilke interessenter skal orienteres?

Lille berøring, lille påvirkning

Thisted Kommune,

NaturErhvervstyrelsen,

Øvrige fonde og bidragsydere

Thisted Kommune,

Fredningsnævn

Thisted Kommune,

Fredningsnævn

#FORENDEN AF...
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BILAG 3 /  ETABLERE OG VEDLIGEHOLDE VIDENSGRUNDLAG FOR ADAPTIV NATURFORVALTNING 

Indsats: 
Når det gælder pattedyr, fugle, padder, krybdyr, højere planter, mosser og 

svampe er der opsamlet en del viden i Nationalpark Thy. Men der er forsat en 

del huller. Når det gælder laver og insekter er vores viden meget sporadisk. 

Grundlaget for en langsigtet vidensbaseret forvaltning af naturen i National-

park Thy, er en opdatering og mere fuldstændig viden om værdierne i naturen, 

og hvilke naturtyper disse værdier er knyttet til. 

Uanset niveau gennemføres i starten af planperioden High Nature Value 

(HNV) registrering af potentielle arealer for indsats til gennemførelse af 1. Gen-

etablering af naturlig hydrologi og 2. Forøgelse af sammenhængen i klithede-

naturen, da der er forventning om, at store dele af arealerne i Nationalpark Thy 

kan registreres til at få så høj HNV score, at arealerne bliver tilskudsberettigede 

(minimum HNV score på 5) i forhold til landdistriktspuljen. 

Det er uanset niveau målsat at basisregistrering gennemføres og løbende 

naturovervågning er iværksat for en række udvalgte organismegrupper. Basis-

registrering forstås her som registrering i hele Nationalpark Thys område, med 

henblik på at opnå så fuldstændig kortlægning af de udvalgte organismegrup-

per som muligt. Løbende naturovervågning forstås her som overvågning af 

udvalgte organismegrupper og naturtyper efter nærmere tilrettelagt program, 

således at der erhverves viden om udviklingen i naturen i Nationalpark Thy går 

i den rigtige retning. 

På arealer hvor naturpleje gennemføres, foretages (skaleret efter niveau af 

naturplejen og på højt niveau eksternt medfinansieret) løbende naturovervåg-

ning der kvalificerer de udførte plejetiltag ved at give information om eventu-

elle behov for justeringer – såkaldt adaptiv naturforvaltning. Ved iværksættelse 

af konkret naturpleje, vurderes det, at der under alle omstændigheder er en 

forpligtigelse til gennemførelse af adaptiv naturforvaltning. 

Det er uanset niveau målet, at der i planperioden dannes et Nationalpark Thy 

– Naturråd, forstået som et kollegium af nationalt ledende biologiske speciali-

ster, der med baggrund i basisregistrering og den løbende naturovervågning, 

kan udtale sig om hensigtsmæssige forvaltningsstrategier og -prioriteringer. 

Det er målet, at naturrådet træder sammen minimum en gang årligt. 

Uanset niveau prioriteres ressourcer til faglig formidling (på nationalpark-

centret, på ture, overfor pressen og ved lægmands henvendelser). På højt ni-

veau, under forudsætning af ekstern finansiering, udbygges Nationalpark Thy 

app’en med et naturkonkurrence modul og de mange naturregistreringer gø-

res tilgængelige i en stor bog om naturen i Nationalpark Thy (i stil med ”Tofte 

Skov og mose – status 2012”).
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MÅLBARE MÅL / MILEPÆLE:

Højt ambitionsniveau Mellem ambitionsniveau Lavt ambitionsniveau

High Nature Value registrering af potentielle arealer for indsats til gen-
nemførelse af projekter i indsatsområde 1 og 2 igangsat

Senest 2. kvartal 2016 Senest 2. kvartal 2016 Senest 2. kvartal 2016

Plan for samlet basisregistrering og løbende naturovervågning godkendt 
af Nationalpark Thy bestyrelsen

Senest 3. kvartal 2016 Senest 3. kvartal 2016 Senest 3. kvartal 2016

Basisregistrering igangsat (evt. sendt i udbud) Senest 2. kvartal 2017 Senest 2. kvartal 2017 Senest 2. kvartal 2017

Løbende naturovervågning igangsat for organismegrupper, hvor basisre-
gistrering allerede er tilendebragt

Senest 2. kvartal 2017 Senest 2. kvartal 2017 Senest 2. kvartal 2017

Løbende naturovervågning igangsat for organismegrupper, hvor basisre-
gistrering først skal færdiggøres

Senest 2. kvartal 2019 Senest 2. kvartal 2019 Senest 2. kvartal 2019

Nationalpark Thy app’en udbygget 30/04-2019

Dispensationer og tilladelser opnået Senest 4. kvartal 2018 Senest 4. kvartal 2018 Senest 4. kvartal 2018

Projektorienteret afsluttende overvågning gennemført 31/08-2021 31/08-2021 31/08-2021

Bog om naturen i Nationalpark Thy udgivet 31/12-2021

Hvilket formål hører indsatsen under:

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 marker.

Hvilken målsætning hører indsatsen under:

1:  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,v. og udvikles til at blive bæredygtige og dynamiske økosystemer med naturlig vandbalance mv. 

2:  Der skal skabes større sammenhæng mellem nationalparkens naturområder og landskaber, herunder især klit- og klithedearealer. Områdernes samspil med kysten og havet 
skal styrkes.

Hvordan influerer forslaget på formål 1 til 6?

Formål 1
Hæver vidensgrundlaget for og sikrer adaptiv naturforvaltning ved indsats for at bevare, styrke og udvikle de nationalt og internationalt fulde klithe-
delandskaber, næringsfattige søer og vådområder og de for områderne særligt tilknyttede og/eller sjældne arter.

Formål 2
Hæver vidensgrundlaget og sikrer dermed, at områder med særligt værdifuld klitplantage (biologisk mangfoldighed af naturligt hjemmehørende 
arter) respekteres.

Formål 3 Ingen indvirkning, hverken positiv eller negativ.

Formål 4 Styrker vindensgrundlaget for og sikrer adaptiv naturforvaltning i forhold til styrkelse af særlige naturoplevelser i det store uforstyrrede landskab. 
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Formål 5
Hæver i betydelig grad vidensgrundlaget for styrkelse af forskning, undervisning, naturvejledning og formidling af nationalparkens naturhistoriske 
værdier. 

Formål 6 Fremmer vidensgrundlaget om den natur, som er særegen og understøtter dermed Nationalpark Thy som brand. 

Hvilke andre planer og bestemmelser berører indsatsområdet:

Habitatbekendtgørelsen inkl. N2000 planer,

Naturbeskyttelsesloven inkl. fredninger,

Naturstyrelsen Thy’s driftsplan og naturregistreringer/”pas på kort”.

HANDLINGSHORISONT:           

Højt ambitionsniveau Mellem ambitionsniveau Lavt ambitionsniveau

Basisregistrering er gennemført og løbende naturovervågning igangsat. Uafhængigt af niveau Uafhængigt af niveau Uafhængigt af niveau

Projektrelateret naturovervågning
Skaleres efter projekternes 
størrelse

Skaleres efter projekternes 
størrelse

Skaleres efter projekternes 
størrelse

PROJEKTEJER OG INTERESSENTER:

Højt ambitionsniveau Mellem ambitionsniveau Lavt ambitionsniveau

Hvem er projektansvarlig? Nationalparkfond Thy Nationalparkfond Thy Nationalparkfond Thy

Hvilke interessenter skal involveres og hvordan?

Høj påvirkning, høj berøring

Nationalpark Thy

Naturstyrelsen Thy

Private lodsejere

Nationalpark Thy

Naturstyrelsen Thy

Private lodsejere

Nationalpark Thy

Naturstyrelsen Thy

Private lodsejere

Hvilke interessenter skal høres?

Høj indflydelse, lille berøring

Nationalparkbestyrelsens orga-
nisationer

Nationalparkrådets organisa-
tioner

Øvrige fonde og bidragsydere

Nationalparkbestyrelsens orga-
nisationer

Nationalparkrådets organisa-
tioner

Øvrige fonde og bidragsydere

Nationalparkbestyrelsens orga-
nisationer

Nationalparkrådets organisa-
tioner

Øvrige fonde og bidragsydere

Hvilke interessenter skal informeres?

Lille berøring, høj påvirkning

Thisted Kommune,

Øvrige fonde og bidragsydere
Thisted Kommune Thisted Kommune

Hvilke interessenter skal orienteres?

Lille berøring, lille påvirkning

Lokalpressen

Landspressen

Nationalpark TV

Politikere 

Lokalpressen

Landspressen

Nationalpark TV

Politikere 

Lokalpressen

Landspressen

Nationalpark TV

Politikere 
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#RÆV PÅ JAGT
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BILAG 4 /  KULTURHISTORISK ATLAS FOR NATIONALPARK THY OG DEN LEVENDE KULTURARV

Indsats: 
Området indeholder to projekter - Kulturhistorisk Atlas for Nationalpark Thy 

(KANT), samt Den levende Kulturarv. 

Kulturhistorisk Atlas for Nationalpark Thy (KANT) er en detaljeret beskrivelse 

af Nationalparkens vigtigste kulturmiljøer, kulturhistoriske spor samt bebygge-

de strukturer og/eller væsentlige enkeltbygninger med kulturhistoriske værdier. 

Arbejdet er inddelt i tre faser: forundersøgelse, feltregistrering og sammens-

krivning af det samlede arbejde i en trykt version samt i internetversion. Det 

samlede arbejde giver kommunalpolitikere, planlæggere og sagsbehandlere 

og andre planlægnings og udviklingsaktører i relation til Nationalpark Thy et 

redskab, som de kan bruge, når de skal formulere og gennemføre en poli-

tik som understøtter bevaring, synliggørelse og formidling af nationalparkens 

kulturarv. KANT produceres i en proces, hvor Kulturstyrelsen, de kommunale 

myndigheder, det lokale kulturhistoriske museum, konsulenter og frivillige ind-

drages og udfører det praktiske kortlægningsarbejde. Derudover følges projek-

tet af en gruppe bestående af folk fra lokalområdet (borgere, interesseorgani-

sationer, politikere og ansatte i kommunen, naturstyrelsen mm) som medvirker 

i tilrettelæggelsen af arbejdet og udpegningen af de kulturhistoriske værdier.

Ligesom omkring naturen i nationalparken gælder det indenfor det kulturhi-

storiske felt om at finde en balance mellem benyttelse og beskyttelse. En ræk-

ke fortidsminder er beskyttet af museumsloven, mens andre kulturlevn ligger 

mere ubeskyttede hen. På samme måde er der stor forskel på synlighed og 

graden af kendskab til de enkelte anlæg. Med projekt-KANT, samles kulturar-

ven i en publikation og på en digital platform og gøres dermed synlig for lokale 

som de mange øvrige aktører med interesser og beslutningskompetencer i og 

omkring nationalparken. 

Et delelement i KANT er indsamling af Den levende Kulturarv. Målet er at få 

indsamlet viden - både arkivalsk, men også i form af fortællinger og overleve-

ringer om væsentlige træers historie i nationalparken – til både forskning og 

formidlingsbrug, men i høj grad også for at kunne kvalificere en udvælgelse og 

beskyttelse af træer og lokaliteter.
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MÅLBARE MÅL / MILEPÆLE:

Højt ambitionsniveau Mellem ambitionsniveau Lavt ambitionsniveau

Kulturhistorisk Atlas for Nationalpark Thy 

Involvering af de øvrige nationalparker

Kulturstyrelsen indgår i en overordnet 
styregruppe

Udgivelse af KANT på flere platforme 
herunder Thisted Kommune GIS

Publikation

Afsluttet inden 2018

Fælles introduktion til KANT til relevan-
te aktører

Involvering af Museum Thy

Udgivelse af KANT på flere 
platforme herunder Thisted 
Kommune GIS

Publikation

Afsluttet inden 2018

Fælles introduktion til KANT til 
relevante aktører

KANT på Thisted Kom-
mune GIS

Afsluttet inden 2018

Fælles introduktion til 
KANT til relevante ak-
tører

Den levende kulturarv

Forprojekt gennemført

Registrering gennemført

Indarbejdet KANT

Publikation udgivet

Tema udstilling til Nationalparkcenter 
afholdt

Projekt afsluttet inden 2017

Forprojekt gennemført

Registrering gennemført

Indarbejdet KANT

Publikation udgivet

Projekt afsluttet inden 2017

Forprojekt gennemført

Registrering gennemført

Publikation udgivet

Projekt afsluttet inden 
2017

Hvilket formål hører indsatsen under:

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

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

Hvilken målsætning hører indsatsen under:

5:  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.

11: Udviklingen af nationalparken skal ske i et samspil med omgivelserne.

Hvordan influerer forslaget på formål 1 til 6?

Formål 1

Formål 2

Formål 3 Indsatsen vil resultere i ny viden om nationalparkens kulturarv inden for en længere række af temaer (jf. de indkomne forslag

Formål 4

Formål 5 Indsatsen vil give forskningsbaseret grundlag (ny viden) for nye formidlingsindsatser på en lang række af nationalparkens platforme

Formål 6 Indsatsen vil give et værktøj til de aktører, som beskæftiger sig med planlægning og udvikling.
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Hvilke andre planer og bestemmelser berører indsatsområdet:

HANDLINGSHORISONT:           

Højt ambitionsniveau Mellem ambitionsniveau Lavt ambitionsniveau

PROJEKTEJER OG INTERESSENTER:

Højt ambitionsniveau Mellem ambitionsniveau Lavt ambitionsniveau

Hvem er projektansvarlig?

Evt. de øvrige nationalparker, 
samt Nationalpark Thy, 
Museum Thy, Naturstyrelsen 
Thy og Thisted Kommune

Nationalpark Thy og Museum 
Thy

Nationalpark Thy

Hvilke interessenter skal involveres og hvordan?

Høj påvirkning, høj berøring

De øvrige nationalparker, samt

Museum Thy

Nationalpark Thy

Thisted Kommune

Naturstyrelsen Thy

Museum Thy

Nationalpark Thy

Thy Erhvervsforum

Koordinationsforum

Nationalpark Thy

Hvilke interessenter skal høres?

Høj indflydelse, lille berøring

Nationalparkbestyrelsens 
organisationer

Nationalparkrådets 
organisationer

Kulturstyrelsen

Fonde og andre bidragsydere

Diverse lokalhistoriske arkiver

Museumscenter Hanstholm

Nationalparkbestyrelsens 
organisationer

Nationalparkrådets 
organisationer

Kulturstyrelsen

Fonde og andre bidragsydere

Diverse lokalhistoriske arkiver

Museumscenter Hanstholm

Nationalparkbestyrelsens orga-
nisationer

Nationalparkrådets organisa-
tioner

Kulturstyrelsen

Fonde og andre bidragsydere

Diverse lokalhistoriske arkiver

Museumscenter Hanstholm

Hvilke interessenter skal informeres?

Lille berøring, høj påvirkning

Formidlingsnetværket

Frivillige

Thy Turistforening

Formidlingsnetværket

Frivillige

Thy Turistforening

Formidlingsnetværket

Frivillige

Thy Turistforening

Hvilke interessenter skal orienteres?

Lille berøring, lille påvirkning

Thy Erhvervsforum 
Koordinationsforum

Dagspressen

Landspressen

Politikere

Nationalpark TV

Frivillige

Thy Erhvervsforum 
Koordinationsforum

Dagspressen

Politikere

Nationalpark TV

Frivillige

Thy Erhvervsforum Koordinati-
onsforum Dagspressen

Politikere

Nationalpark TV

Frivillige
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#REDNINGSVEJEN
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BILAG 5 /  MASTERPLAN FOR FORMIDLING

Indsats: 
Der skal udarbejdes en masterplan for en sammenhængende formidling i nati-

onalparken – en formidlingsinfrastruktur, der skaber sammenhæng i den fysi-

ske og immaterielle formidling, vil understøtte gæsternes oplevelse af national-

parken og give lyst til at udforske den nærmere ved lede gæsten til forskellige 

lokaliteter.

Masterplanen og realiseringen af den skal sikre en høj kvalitet i formidlingen, 

der understøtter gæsternes bevægelse op af formidlingstrappen, hvor man til 

sidst tager et aktivt ansvar i praksis. 

Vi skal understøtte, at gæsterne får den information de har brug for, når de 

har brug for det. Nationalparkens gæster efterspørger hjælp til at finde rundt 

i NPT til de interessante steder, og til at finde ud af, hvor der er offentlige ar-

rangementer og lign. 

High5 formidlingskonceptet er et godt bud på et værktøj, der indenfor na-

tur/landskab, kulturhistorie og friluftsliv, kan inspirere forskellige målgrupper, 

der besøger nationalparkcentret, til at få gode og indholdsrige nationalpar-

koplevelser. Med High5 filtrerer vi mange muligheder fra og anviser nogle få 

steder i naturen, som gæsten kan bruge som udgangspunkt i udforskningen 

af det der er karakteristisk for nationalparken. Konceptet kan besvare vigtige 

spørgsmål som: Hvad skal vi se?, Hvor skal vi starte? og Hvad er særligt ved 

Nationalpark Thy?.

Derudover er der behov for publikationer med hvert sit tematiske fokus, som 

går lidt dybere ned og forklarer i ord og billeder sammenhænge i NPT. En plan 

skal sikre, at der er en rød tråd i hvad vi udgiver og hvad vi støtter.

Den personlige formidling er det stærkeste værktøj til at hjælpe gæsterne op 

af formidlingstrappen. Derfor er der behov for, at NPT understøtter formidler-

nes ønsker og behov for at blive endnu bedre formidlere.

Masterplanen udarbejdes sammen med lodsejere og formidlingsinteressen-

ter, så det sikres at kommunikation, formidlingsfaciliteter og ruteforløb m.v. 

realiseres ud fra en overordnet planlægning og vision. 

Masterplanen opdeles i:

A.  Samlet plan for sammenhængende formidling i nationalparkcenter, tema-

centre, formidlingsarenaer og i landskabet. Herunder undersøges mulighe-

der for forskellige driftsmodeller i samarbejde med relevante aktører.

B.  Samlet plan for adgang(ruter/stier og formidlingsarenaer, herunder p-plad-

ser m.v.)

C.  Plan for hvordan vi vil dække gæsters og brugeres behov for generel og 

aktuel information – både før, under og efter et besøg. Denne del af planen 

udarbejdes i samarbejde med de aktører, som gæsten møder undervejs, og 

den skal beskrive, hvordan vi i fællesskab kan dække gæsters og brugeres 

behov for generel og aktuel information i form af elektronisk og/eller fysisk:

‐ -  Kortmateriale, som giver mulighed for at gæsterne kan finde rundt på 

egen hånd i NPT.

‐ -  Aktuelle publikationer, der informerer om offentlige arrangementer og 

andre aktuelle oplevelsestilbud.

‐ -  Tema-publikationer, der giver gæsterne forståelse for områdets natur‐, 

kulturhistoriske- og friluftsmæssige værdier.

Målet er at bevæge gæsterne op af "Formidlingstrappen"

Ingen 
kendskab 
til NPT

Kendskab 
til NPT

Kendskab 
til tilbud i 
NPT

Besøg i 
NPT -  
bringe 
sanser i 
spil

Forståelse 
for sam-
menhæn-
ge

Ønske  
om at 
bevare / 
beskytte

Tager  
aktivt 
ansvar 
(adfærd)
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MÅLBARE MÅL / MILEPÆLE:

Højt ambitionsniveau Mellem ambitionsniveau Lavt ambitionsniveau

A. 

Samlet plan for sammenhængende formidling i nationalparkcenter,  
temacentre, formidlingsarenaer og i landskabet.

Der er udarbejdet et dokument i sam-
arbejde med et bredt udvalg af interes-
senter, som indeholder plan og koncept 
for en sammenhængende formidling 
i nationalparkcenter, temacentre, for-
midlingsarenaer og i landskabet.

Undersøges muligheder for forskellige 
driftsmodeller i samarbejde med rele-
vante aktører

Der er udarbejdet et dokument 
i samarbejde med en mindre 
gruppe interessenter, som inde-
holder plan og koncept for en 
sammenhængende formidling i 
nationalparkcenter, temacentre, 
formidlingsarenaer og i land-
skabet

NPT har udarbejdet en 
plan og koncept for 
en sammenhængende 
formidling i national-
parkcenter, temacentre, 
formidlingsarenaer og i 
landskabet.

B. 

Samlet plan for adgang (ruter/stier og formidlingsarenaer, herunder 
p-pladser m.v.)

Indsats vedr. etablering af et nyt internationalt vandrestiforløb (QLT) er 
beskrevet i indsatsområde 6.

Der er indgået aftale med Naturstyrel-
sen, andre lodsejere og eksterne fonde, 
om at medvirke til at lave samlet plan 
for adgang.

Der er udarbejdet samlet anlæg- og 
driftsplan for adgang.

Der er indgået aftale med mini-
mum Naturstyrelsen, som den 
væsentligste lodsejer, om at 
medvirke til at lave samlet plan 
for adgang.

Der er udarbejdet samlet plan 
for adgang.

Der er afsøgt mulighed 
for at lave aftaler med 
lodsejere, om at medvirke 
til at lave samlet plan for 
adgang.

C.

Plan for hvordan vi vil dække gæsters og brugeres behov for generel 
og aktuel information – både før, under og efter et besøg.

Der er lavet en plan i samarbejde med 
et bredt felt af interessenter.

Der er lavet en plan i samarbej-
de med en mindre gruppe af 
interessenter.

NPT har udarbejdet en 
plan for egne aktiviteter.

Der er afsøgt mulighed for 
at indgå samarbejde med 
nøgleinteressenter. 

D. 

Plan for hvordan vi skal understøtte formidlernes kompetenceudvik-
ling.

Der er lavet en plan i samarbejde med 
et bredt felt af formidlere.

Der er lavet en plan i samar-
bejde med et udvalgt felt af 
formidlere.

Der er lavet en plan i sam-
arbejde med et smalt felt 
af formidlere.

D.  Plan for kompetenceudvikling – Vi skal løfte den personlige formidling fra 2. 

division op i superligaen. Formidlingen af naturen og kulturarven i National-

park Thy sker i dag ad mange kanaler og med mange aktører. For at sikre, at 

den viden der formidles hele tiden er ajourført og i overensstemmelse med 

fakta, bør der etableres et formelt læringsrum for formidlere. Den faglige 

viden skal være i orden, men det er ikke nok, hvis vi vil ”flytte” gæsterne. 

Derfor er det nødvendigt at understøtte formidlerne i at udvikle en række 

forskellige kompetencer. Effekten er øget professionalisering af formidler-

ne, som igen betyder, at de besøgende i nationalparken får et optimalt 

udbytte af formidlingen.

Da vi ikke ved, hvor mange ressourcer andreaktører kan investere i udarbejdel-

sen og realiseringen af planerne, er det nødvendigt, at planerne er fleksible og 

kan afspejle forskellige investeringsniveauer.

Nationalpark Thy kan nå et lille stykke af vejen, men for at komme i mål, 

er det nødvendigt, at eksterne samarbejdspartnere bidrager med ressourcer. 

Generelt for det høje ambitionsniveau er, at det er her, vi har størst mulighed 

for at forankre realiseringen af planerne og skabe et bredt ejerskab og dermed 

bæredygtige indsatser.
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Realisering af masterplanen,  
herunder koordinering af indsatser og kompetenceudvikling.

Der er udviklet/gennemført mindst:

- 3 nye kortprodukter.

- 15 aktuelle publikationer.

- 6 nye temapublikationer.

-  40 formidlere har deltaget i kompe-
tenceforløb.

Formidlingsnetværket kan videreføres 
i den nuværende form med koordi-
nering, udvikling og synliggørelse af 
aktiviteter.

Derudover videreføres samarbejdet 
med de øvrige nationalparker omkring 
erfaringsudveksling og udvikling af 
fælles formidlingskoncepter.

Der er udviklet/gennemført 
mindst:

- 1 nyt kortprodukt.

-  12 aktuelle publikationer (to 
stk. pr. år).

- 4 nye temapublikationer.

-  15 formidlere har deltaget i 
kompetenceforløb.

Der er udviklet/gennemført 
mindst:

-  6 aktuelle publikationer 
(et stk. pr. år).

-  2 nye temapublikationer.

-  Vedligeholdelse og lø-
bende fornyelse af mo-
bilapp.

-  10 formidlere har delta-
get i kompetenceforløb.

Hvilket formål hører indsatsen under:

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

Hvilken målsætning hører indsatsen under:

9: Formidling og naturvejledning skal styrkes og koordineres i forhold til lokale aktører gennem udbygning og etablering af aktiviteter, servicefunktioner og faciliteter.

Sekundært:

5:  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.

6: Mulighederne for friluftsliv og naturoplevelser skal styrkes.

7: Udviklingen af friluftsliv og turisme skal ske på et bæredygtigt grundlag.

8: Sårbare naturområder skal beskyttes mod slitage og forstyrrende færdsel og ophold.

10: Forskning skal understøttes og undervisning styrkes gennem etablering af faciliteter og undervisningstilbud.

11: Udviklingen af nationalparken skal ske i et samspil med omgivelserne.

Hvordan influerer forslaget på formål 1 til 6?

Formål 1 Målgrupperne får større indsigt i og forståelse for formålet

Formål 2 Målgrupperne får større indsigt i og forståelse for formålet

Formål 3 Målgrupperne får større indsigt i og forståelse for formålet

Formål 4

Formål 5 Se beskrivelse ovenfor.

Formål 6 #KRONDYR
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Hvilke andre planer og bestemmelser berører indsatsområdet:

Naturstyrelsens driftsplaner

HANDLINGSHORISONT:           

Højt ambitionsniveau Mellem ambitionsniveau Lavt ambitionsniveau

Kort tidshorisont

PROJEKTEJER OG INTERESSENTER:

Højt ambitionsniveau Mellem ambitionsniveau Lavt ambitionsniveau

Hvem er projektansvarlig? Nationalparkfond Thy Nationalparkfond Thy Nationalparkfond Thy

Hvilke interessenter skal involveres og hvordan?
Lodsejere herunder især 
Naturstyrelsen

Lodsejere herunder især 
Naturstyrelsen

Lodsejere herunder især 
Naturstyrelsen

Hvilke interessenter skal høres og hvordan?
Formidlingsaktører, herunder 
Formidlingsnetværk 
Nationalpark Thy.

Formidlingsaktører, herunder 
Formidlingsnetværk 
Nationalpark Thy.

Formidlingsaktører, herunder 
Formidlingsnetværk National-
park Thy.

#KRONDYR
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BILAG 6 / GENNEMGÅENDE STIER OG FACILITETER TIL OPHOLD I NATUREN

Indsats: 
Det er dokumenteret, at langt størstedelen af brugen af natur på egen hånd 

sker ad afmærkede stier. Ved anlæg af attraktive stiforløb og faciliteter under 

hensyn til beskyttelse af værdifuld natur, reguleres færdsel og ophold til at 

kunne foregå på en sikker måde, som samtidig er bæredygtig for naturen og 

de kulturhistoriske spor. Mulighed for at færdes ad afmærkede og attraktive, 

afvekslende og formidlende ruter/stier med væsentlig natur- og kulturhistorie 

gennem hele nationalparken og for at færdes ad kortere ruter, benytte faci-

liteter til kort ophold, aktiviteter, muligheder for handicappede, enkelte over-

natninger og stille naturoplevelser på egen hånd, søges optimeret gennem 

indsatsen.

Målet er, at planlægningen fremadrettet af stier og faciliteter – og formidlin-

gen heraf – sker ud fra en samlet plan for nationalparkens område. Adgangen 

til naturen sker naturligt fra de steder folk er i forvejen, fx kystbyerne/bynært 

eller via offentlig trafik. Adgang er ønskeligt i såvel den sydlige som den nord-

lige del af Nationalpark Thy.

Mange gæster kommer til nationalparken på korte ophold, f.eks. turistgrup-

per i bus, skoler fra lejrophold eller lokale institutioner. Til dem er der behov 

for adgang til at komme i tørvejr kortvarigt samt adgang til toilet. Der findes 

allerede en lang række anlæg og stier, hvorfor indsatsen vedrører synliggørelse 

af mulighederne for brugerne. Det gælder fx handicapfaciliteter og toiletter.

Gennemførelsen af projekter i indsatsområdet er helt afhængig af lodsejeres 

godkendelse og samarbejde samt finansieringsmuligheder. 

Der er en væsentlig sammenhæng med masterplanen for formidling og ind-

satsområdet for friluftsliv, som derfor indarbejdes i en kommende masterplan.

Projekter under indsatsområdet er 

° Forprojekt med

 ° Beskrivelse af nuværende stier og faciliteter

 °  Udarbejde plan for stier og faciliteter og bynære indgange i samarbejde 

med lodsejere, interessenter og formidlingsinteresser 

  ° Herunder også identifikation af sårbar natur i forhold til belastning

 ° Undersøge økonomiske muligheder for gearing af projektet

° Udbygning af indgange til naturen 

°  Ved højere gearing udvikling af certificerede vandrerute efter fx det euro-

pæiske vandrevejs-kvalitetsmærket ”Leading Quality Trails”, som er aner-

kendt og efterspurgt internationalt. Vandring er prioriteret højt i national-

parken, da det på linje med almindelig cykling og ridning, betragtes som 

ikke-forstyrrende aktivitet. 2-3 steder i Danmark vurderes at have natur- og 

oplevelsespotentiale til at blive godkendt efter de ret strenge krav for cer-

tificering, hvoraf Nationalpark Thy er den ene. Det vurderes at projektet 

indebærer udbygning af enkelt formidlingspunkter og særlige stianlæg

Formidling af stier, faciliteter og bæredygtig/hensyntagende færdsel i naturen.
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MÅLBARE MÅL / MILEPÆLE:

Højt ambitionsniveau Mellem ambitionsniveau Lavt ambitionsniveau

A. Forprojekt
Forprojektet gennemført senest 31. 
dec. 2017

Forprojektet gennemført senest 
31. dec. 2017

Forprojektet gennemført 
senest 31. dec. 2017

B. Indgange til naturen

Plan udarbejdet for, hvordan eksiste-
rende skilte prioriteres og vedligehol-
des (senest 31. dec. 2018)

Synliggørelse af bynære indgangsveje 
til Nationalpark Thy (senest med ud-
gangen af planperioden)

Stiforløb afmærket i henhold til QLT 
krav om adgang mv (senest med ud-
gangen af planperioden).

Plan udarbejdet for, hvordan 
eksisterende skilte prioriteres og 
vedligeholdes (senest 31. dec. 
2018)

Synliggørelse af bynære ind-
gangsveje til Nationalpark Thy 
(senest med udgangen af plan-
perioden)

Plan udarbejdet for, hvor-
dan eksisterende skilte 
prioriteres og vedligeholdes 
(senest 31. dec. 2018)

C. Certificering gennem Quality Leading Trails el. lign. international 
anderkendt mærkning af vandrestier

Projektansøgning udarbejdet (inkl. 
midler til infrastruktur, kommunika-
tion, samarbejde og markedsføring) 
senest 1. juni 2019.

Finansiering opnået.

Gennemførelse af projektet senest 3 
år efter projektstart.

Projektansøgning udarbejdet 
(inkl. midler til infrastruktur, 
kommunikation, samarbejde og 
markedsføring) senest 1. juni 
2019.

Projektansøgning udarbej-
det (inkl. midler til infra-
struktur, kommunikation, 
samarbejde og markedsfø-
ring) senest 1. juni 2019.

D. Formidling af stier og faciliteter

Som minimum opfylde de konkrete 
krav, der stilles i forhold til kvalitets-
mærkning, ekstern finansiering, m.v. i 
tilknytning til projektet. 

Stier, faciliteter og indgangsveje 
formidles gennem relevante 
kanaler, herunder i.f.m. revision 
af materiale (foldere, kort, app, 
m.v.)

De udvalgtestier og facilite-
ter formidles i forbindelse 
med revision af materiale 
(foldere, kort, app, m.v.)

Hvilket formål hører indsatsen under:

4: at styrke mulighederne for friluftsliv og særlige natur¬oplevelser i det store uforstyrrede landskab.

Hvilken målsætning hører indsatsen under:

6: Mulighederne for friluftsliv og naturoplevelser skal styrkes.

7: Udviklingen af friluftsliv og turisme skal ske på et bæredygtigt grundlag.

8: Sårbare naturområder skal beskyttes mod slitage og forstyrrende færdsel og ophold 

Hvordan influerer forslaget på formål 1 til 6?

Formål 1
Forløbet af stianlæg og opholdssteder skal ske i respekt planer for naturens udvikling og sammenhæng. Stiers forløb skal formidle de centrale natur-
typer, evt. på afstand af beskyttelseshensyn.

Formål 2
Forløbet af stianlæg og opholdssteder skal ske i respekt for planer for den biologiske mangfoldighed af hjemmehørende arter. Stiens forløb skal for-
midle de centrale naturtyper og arter under beskyttelseshensyn.
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Formål 3
Forløbet af stianlæg og opholdssteder skal ske i respekt for planer at bevare for kulturhistoriske spor og kulturmiljøer. Stiens forløb skal formidle den 
områdets kulturhistoriske.

Formål 4

Formål 5 Det har høj prioritet at formidling af natur og kultur og forløb skal tænkes ind i planer for stier og anlæg.

Formål 6
Det er af stor betydning at stier og anlæg vedligeholdes og er attraktive, for at tiltrække gæster. 
Det er kendt at LQT internationalt set har vandreres bevågenhed og dermed skaber øget efterspørgsel til fordel for turisterhvervet.

Hvilke andre planer og bestemmelser berører indsatsområdet:

Naturplaner (beskyttelse/regulering), lodsejer planer/tilladelser og zonering for friluftsliv. 

Koordineres med NPTs masterplan for formidling.

HANDLINGSHORISONT:           

Højt ambitionsniveau Mellem ambitionsniveau Lavt ambitionsniveau

Skal gennemføres og vedligeholdes vedvarende
Indenfor handlingsplanens 
periode

Plan for et længere perspektiv

PROJEKTEJER OG INTERESSENTER:

Højt ambitionsniveau Mellem ambitionsniveau Lavt ambitionsniveau

Hvem er projektansvarlig? Nationalparkfond Thy Nationalparkfond Thy Nationalparkfond Thy

Hvilke interessenter skal involveres?

Naturstyrelsen Thy og øvrige 
lodsejere

Thisted Kommune

Thy Turistforening samt 
regionale og nationale 
turistorganisationer

Vandreforbund/forening

Formidlingsnetværket

Stivogtere/ ridegruppen

Frivillige

Naturstyrelsen Thy og øvrige 
lodsejere

Thisted Kommune

Thy Turistforening

Vandreforbund/forening

Formidlingsnetværket

Stivogtere / ridegruppen

Hvilke interessenter skal informeres?
Brugere via interesseforeninger 
m.m. 

Hvilke interessenter skal orienteres?
Brugere: lokale borgere og 
turister
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#AFTENSTEMNING



NATIONALPARKFOND THY78

BILAG 7 / NATIONALPARK THY - ET STÆRKT BRAND

Indsats: 
Udarbejde og iværksætte en kommunikations- og brandstrategi på baggrund 

af 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 natu-

ren, noget mere oprindeligt, noget rodfæstet og mere bæredygtigt, som giver 

mening til livet. Nationalpark Thy kan medvirke til at samle kommunen om den 

store, grønne fortælling (natur, klima, bæredygtighed). Satsningen gennemfø-

res i to step – udarbejdelse af en strategi samt implementeringen af den. Det vil 

medføre ansættelse af en projektleder til at føre strategien ud i livet, der med 

fokus på hjemmeside, sociale medier, artikler, historier og features til diverse 

medier, etablering af en bank af smukke fotos fra forskellige årstider, som stil-

les til rådighed også for samarbejdsparter, og som sammen med Nationalpark 

TV medvirker til en positiv fortælling om Nationalpark Thy – i hele Danmark 

og udenfor landets grænser. Påbegyndte tiltag som Nationalparkcenter Thy, 

High5, Lodbjerg Fyr m.m. bidrager alle til at styrke nationalparkens brand.

#VORUPØRJOLLER
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MÅLBARE MÅL / MILEPÆLE:

Højt ambitionsniveau Mellem ambitionsniveau Lavt ambitionsniveau

Udarbejdelse af kommunikations- og brandingstrategi •  Strategi udarbejdet senest  
2. kvartal 2017

•  Samarbejdsaftaler indgået 
med 3 organisationer senest 
med udgangen af 2018

•  Strategi udarbejdet senest  
2. kvartal 2017

•  Samarbejdsaftale indgået 
med 1 organisation senest 
med udgangen af 2018

•  Strategi udarbejdet senest  
2. kvartal 2017

Hjemmeside •  Udvikling af ny hjemmeside 
i tilknytning til indvielsen af 
Nationalparkcenter Thy.

Nationalpark TV: •  Ugentlige udsendelser i in-
deværende sendetilladelses 
periode på Kanal Midt-Vest 
(2016-19) og på internettet

•  Salg af udsendelser til TV 
Midt-Vest og TV2 Nord så 
længe det er muligt. 

•  Salgsindsats i forhold til 
landsdækkende og/eller andre 
tv-kanaler 

•  Afdække muligheder for 
fortsættelse af initiativet efter 
2018 (evt. på nettet)

•  Såfremt der viser sig mulig-
heder fysisk og økonomisk 
for fortsættelse efter 2019, 
fortsat visning af ugentlige 
udsendelser på TV og/eller 
internettet

•  Ugentlige udsendelser i in-
deværende sendetilladelses 
periode på Kanal Midt-Vest 
(2016-19) og på internettet

•  Salg af udsendelser til TV 
Midt-Vest og TV2 Nord så 
længe det er muligt. 

•  Salgsindsats i forhold til 
landsdækkende og/eller andre 
tv-kanaler 

•  Afdække muligheder for 
fortsættelse af initiativet efter 
2019 (evt. på internettet)

•  Ugentlige udsendelser i in-
deværende sendetilladelses 
periode på Kanal Midt-Vest 
(2016-19) og på internettet

•  Salg af udsendelser til TV 
Midt-Vest og TV2 Nord så 
længe, det er muligt. 

•  Salgsindsats i forhold til 
landsdækkende og/eller andre 
tv-kanaler 

•  Afdække muligheder for 
fortsættelse af initiativet efter 
2019 (evt. på internettet)

Nationalparkcenter Thy • Fundraising

•  Arkitektkonkurrence inkl. 
formidlingsprojekt

• Udbud af byggeentreprise

•  Opførsel og indretning af 
nationalparkcentret

• Indvielse og idriftssættelse

• 40.000 besøgende i 2020

• Fundraising

•  Arkitektkonkurrence inkl. 
formidlingsprojekt

• Fundraising
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Lodbjerg Fyr • Fundraising

• Formidlingsprojekt

• Udbud af restaureringsprojekt

• Fortsat involvering af frivillige

•  Istandsættelse og indretning 
til nye funktioner inkl. for-
midling

• Indvielse og idriftsættelse

• 20.000 besøgende i 2020

• Fundraising

•  Udarbejdelse af mini-
mums-formidlingsprojekt

• Fortsat involvering af frivillige

•  Udbud af mindre restaure-
ringsprojekt

• Istandsættelse og indvielse

• 12.000 besøgende i 2020

• Fundraising

•  Udarbejdelse af mini-
mums-formidlingsprojekt

•  Udførelse af de mest nødven-
dige istandsættelses-arbejder

• Fortsat involvering af frivillige

Hvilket formål hører indsatsen under:

6: Støtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt for beskyttelsesinteresserne.

Hvilken målsætning hører indsatsen under:

Særligt målsætning 6, 7, 8, men også 5, 9 og 11

6. Mulighederne for friluftsliv og naturoplevelser skal styrkes.

7. Udviklingen af friluftsliv og turisme skal ske på et bæredygtigt grundlag.

8. Sårbare naturområder skal beskyttes mod slitage og forstyrrende færdsel og ophold.

5.  Kulturmiljøer og kulturhistoriske spor knyttet til … fyrvæsen … 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. 

9. Formidling og naturvejledning skal styrkes og koordineres i forhold til lokale aktører gennem udbygning og etablering af aktiviteter, servicefunktioner og faciliteter.

11. Udviklingen skal ske i et samspil med omgivelserne.

Hvordan influerer forslaget på formål 1 til 6?

Formål 1
Øget fokus på kommunikationen omkring Nationalpark Thys særlige natur bidrager til forståelsen for nationalparkens formål med at bevare, styrke 
og udvikle klitnaturens kontinuitet, sammenhæng og frie udvikling.

Formål 2
Øget fokus på kommunikationen omkring Nationalpark Thys særlige natur og kulturhistorie bidrager til forståelsen for at øge den biologiske mang-
foldighed af naturligt hjemmehørende arter i plantagerne og på de dyrkede arealer. 

Formål 3
Øget fokus på kommunikationen omkring Nationalpark Thys særlige kulturhistorie bidrager til forståelsen for nationalparkens formål med at bevare 
og styrke nationalparkens kulturmiljøer og kulturhistoriske spor.

Formål 4
Øget fokus på kommunikationen omkring Nationalpark Thys særlige muligheder for friluftsliv og naturoplevelser i det store, uforstyrrede landskab vil 
samtidig styrke disse muligheder.

Formål 5
Der er en meget klar sammenhæng mellem et stærkt brand for Nationalpark Thy samt naturvejledning og formidling af områdets natur-, kulturhisto-
riske og friluftsmæssige værdier.

Formål 6 -

Hvilke andre planer og bestemmelser berører indsatsområdet:
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Thisted Kommunes brandingstrategi ”Følg din natur” som nationalparkens brandingstrategi kan supplere med særligt fokus på den storslåede klitnatur og mulighederne for 
oplevelser.

HANDLINGSHORISONT:           

Højt ambitionsniveau Mellem ambitionsniveau Lavt ambitionsniveau

Aktiviteter omkring Nationalpark TV, Lodbjerg Fyr og Nationalparkcenter 
Thy fortsætter ind i planperioden. Brandingstrategien søges iværksat se-
nest et år efter planperiodens start og løber igennem perioden 

Indsatsområdet søges 
gennemført i planperioden 
2016-22

Såfremt der ikke opnås 
ekstern finansiering til 
gennemførelse af projekterne 
i indsatsområdet, kan det 
overvejes, om de skal indgå 
i senere planperioder, eller 
planerne skal droppes.

Såfremt der ikke opnås ekstern 
finansiering og samarbejde til gen-
nemførelse af projekterne i indsats-
området, kan det overvejes, om de 
skal indgå i senere planperioder, 
eller planerne skal droppes.

PROJEKTEJER OG INTERESSENTER:

Højt ambitionsniveau Mellem ambitionsniveau Lavt ambitionsniveau

Hvem er projektansvarlig? Nationalpark Thy Nationalpark Thy Nationalpark Thy

Hvilke interessenter skal involveres og hvordan?

Thy Erhvervsforum

Thisted Kommune

Museum Thy, Thy 
Turistforening

Uddannelsesinstitutioner 
m.v.

 Thy Erhvervsforum

 Thisted Kommune

 Thy Turistforening

Thy Erhvervsforum

Thisted Kommune

Thy Turistforening

Hvilke interessenter skal informeres?

Hvilke interessenter skal orienteres?
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BILAG 8 / NETVÆRK AF FRIVILIGE

Indsats: 
Det store netværk af frivillige, der involveres i udvikling, informationsvirksom-

hed og drift vedligeholdes og udbygges. Det sker ved hjælp af en frivilligko-

ordinator, tilbud om profilprodukter, kursusforløb til løbende opkvalificering, 

kørepenge, m.m. Ligeledes vedligeholdes netværket af organisationer omkring 

nationalparken m.h.p. at skabe en mere fælles identitet omkring Nationalpark 

Thy. Fokus på at tilbyde arrangementer til virksomheder i området kan medvir-

ke til en stærkere identitet. En videreførsel af stillingen som frivilligkoordinator i 

Nationalpark Thy er essentiel for at bibeholde og eventuelt udbygge det lokale 

engagement.

#PÅVANDRING
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MÅLBARE MÅL / MILEPÆLE:

Højt ambitionsniveau Mellem ambitionsniveau Lavt ambitionsniveau

Revision af frivilligstrategien 2016 2016 2016

Indgåelse af partnerskaber med interessenter Samarbejdsaftaler indgået med 
mindst 5 partnere

Samarbejdsaftaler indgået med 
mindst 3 partnere

Samarbejdsaftale indgået med 
Støtteforeningen i 2017

Frivilligprogrammer Mindst 15 i gns. i perioden 
2016-20

Mindst 10 i gns. i perioden 
2016-20

Mindst 6 i gns. i perioden 
2016-20

Frivillige Mindst 200 i gns. i perioden 
2016-20

Mindst 150 i gns. i perioden 
2016-20

Mindst 100 i gns. i perioden 
2016-20

Udbud af kurser Mindst 7 kurser årligt Mindst 5 kurser årligt Mindst 3 kurser årligt

Tilbud om fælles aktiviteter En årlig ekskursion En årlig ekskursion En årlig ekskursion

Hvilket formål hører indsatsen under:

6: Støtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt for beskyttelsesinteresserne.

Hvilken målsætning hører indsatsen under:

11: Udviklingen skal ske i et samspil med omgivelserne. 

Desuden også Lov om nationalparker § 10 stk. 2: Fonden skal sikre, at der informeres om nationalparken, og at befolkningen inddrages i beslutninger om udviklingen og drif-
ten af nationalparken.

Hvordan influerer forslaget på formål 1 til 6?

Formål 1
Gennem medejerskab og stolthed (fx i relation til Frivillige Nationalparkværter, Naturens Besøgsvenner m.m.) øges forståelsen for nationalparkens 
formål med at bevare, styrke og udvikle klitnaturens kontinuitet, sammenhæng og frie udvikling.

Formål 2
Gennem medejerskab og stolthed (fx i relation til Frivillige Nationalparkværter, Naturens Besøgsvenner m.m.) øges forståelsen for at øge den biologi-
ske mangfoldighed af naturligt hjemmehørende arter i plantagerne og på de dyrkede arealer. 

Formål 3
Gennem medejerskab og stolthed (fx i relation til Frivillige Nationalparkværter, Fyrværter, m.m.) øges forståelsen for nationalparkens formål med at 
bevare og styrke nationalparkens kulturmiljøer og kulturhistoriske spor.

Formål 4
Gennem medejerskab og stolthed (fx i relation til Stivogtere, Frivillige Nationalparkværter, m.m.) øges kendskabet til de særlige muligheder for fri-
luftsliv og naturoplevelser i det store, uforstyrrede landskab.

Formål 5
Gennem medejerskab og stolthed (fx i relation til Frivillige Nationalparkværter, Fyrværter, m.m.) styrkes formidlingen af de natur-, kulturhistoriske og 
friluftsmæssige værdier. Gennem praktikmuligheder, Summer Camp m.m. styrkes desuden kendskabet til mulighederne for forskning i Nationalpark 
Thy. 

Formål 6 -
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Hvilke andre planer og bestemmelser berører indsatsområdet:

Naturstyrelsen har også frivillige som et indsatsområde, ligesom mange af de øvrige organisationer i Nationalpark Thy i høj grad bygger på frivillige.

HANDLINGSHORISONT:           

Højt ambitionsniveau Mellem ambitionsniveau Lavt ambitionsniveau

Kort, mellem og lang – så længe som det er muligt 2016-22 - ? 2016-22 - ? 2016-22 - ?

PROJEKTEJER OG INTERESSENTER:

Højt ambitionsniveau Mellem ambitionsniveau Lavt ambitionsniveau

Hvem er projektansvarlig? Nationalpark Thy Nationalpark Thy Nationalpark Thy

Hvilke interessenter skal involveres og hvordan?

Frivillige i Nationalpark Thy

Støtteforeningen for 
Nationalpark Thy

Naturstyrelsen Thy

FormidlingsNetværk NP 
Thy 

Samt i princippet alle 
organisationer involveret i 
Nationalpark Thy

Andre organisationer, 
der ønsker at bidrage til 
nationalparkens indsats

Andre enkeltpersoner, 
der ønsker at bidrage til 
nationalparkens indsats 
(borgere, betabeboere, 
besøgende, m.v.)

Frivillige i Nationalpark Thy

Støtteforeningen for 
Nationalpark Thy

Naturstyrelsen Thy

FormidlingsNetværk NP Thy 

Samt flest mulige af de 
organisationer, der er 
involveret i Nationalpark Thy

Frivillige i Nationalpark Thy

Støtteforeningen for Nationalpark 
Thy

Naturstyrelsen Thy

FormidlingsNetværk NP Thy

Hvilke interessenter skal informeres?

Hvilke interessenter skal orienteres?
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#TRÆSILHUET
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BILAG 9 / KOORDINATIONSFORUM FOR ERHVERVSUDVIKLING

Indsats: 
Et koordinationsforum nedsættes med Thy Erhvervsforum i spidsen, hvor er-

hvervsinteresser med Nationalpark Thy som omdrejningspunkt drøftes og ud-

vikles i et samarbejde på tværs af brancher: turisme, handel, fødevarer, hånd-

værk, industri, m.m. Et bedre samarbejde med turistorganisationer, fx Visit 

Denmark, Kyst- og Naturturisme, Business Region North og Visit Thy. Det er 

vigtigt at se Thy som en helhed, herunder også synliggøre synergi mellem nati-

onalpark og Cold Hawaii. Arbejdet kan involvere en eksempelsamling på virk-

somheder, der har formået at skabe en god forretning på Nationalpark Thy – fx 

Stenbjerg Kro, Gyrup, Thy Honning, Vorupør Slagter, som kan inspirere andre. 

MÅLBARE MÅL / MILEPÆLE:

Højt ambitionsniveau Mellem ambitionsniveau Lavt ambitionsniveau

Etablering af koordinationsforum 4. kvartal 2016 4. kvartal 2016 4. kvartal 2016

Planlægning af møder og emner 2017 2017 2017

Workshops Udbud af 8 workshops i perio-
den 2018-21

Udbud af 4 workshops i perio-
den 2018-21

Kursusforløb Et pilotkursusforløb (senest 
i 2018) samt 3 kursusforløb 
(2018-21) 

Et pilotkursusforløb (senest 
i 2018) samt 2 kursusforløb 
(2018-21)

Evaluering af indsatsen 2021 2021 2021

Hvilket formål hører indsatsen under:

6: Støtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt for beskyttelsesinteresserne.

Hvilken målsætning hører indsatsen under:

11: Udviklingen skal ske i et samspil med omgivelserne.

1: De væsentligste naturtyper … skal bevares og deres udbredelse, kvalitet og mangfoldighed styrkes. 

2: Der skal skabes større sammenhæng mellem nationalparkens naturområder.

7: Udviklingen af friluftsliv og turisme skal ske på et bæredygtigt grundlag.
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Hvordan influerer forslaget på formål 1 til 6?

Formål 1
Der er et potentiale for at styrke naturen i et tæt samspil med erhvervsudvikling med produkter, der fx er et resultat af naturpleje eller af rydning af 
plantage til fordel for at forbedre sammenhængen i klitnaturen.

Formål 2
Et forprojekt har vist, at der er et potentiale i at forene erhvervsudvikling i området med anvendelsen af nåletræer mhp. at opnå en hurtigere om-
dannelse af nåleskovsplantager til mere naturnær skov med hjemmehørende arter. 

Formål 3
Der er et potentiale for at styrke den lokale identitet med et stærkt afsæt i kulturhistorien i området. Den særlige kulturhistorie, der kendetegner 
Nationalpark Thy kan medvirke til at give en særlig autenticitet i relation til erhvervsudviklingen.

Formål 4 Ikke i særlig grad.

Formål 5 Der er et potentiale i formidlingen i forhold til både natur, kulturhistorie og friluftsliv.

Formål 6 -

Hvilke andre planer og bestemmelser berører indsatsområdet:

Thy Erhvervsforums strategi, Den Regionale Udviklingsstrategi for Nordjylland, Kommuneplan m.fl. 

HANDLINGSHORISONT:           

Højt ambitionsniveau Mellem ambitionsniveau Lavt ambitionsniveau

Koordinationsforum 2016-22 2016-22 2016-22

PROJEKTEJER OG INTERESSENTER:

Højt ambitionsniveau Mellem ambitionsniveau Lavt ambitionsniveau

Hvem er projektansvarlig? Thy Erhvervsforum Thy Erhvervsforum Thy Erhvervsforum

Hvilke interessenter skal involveres og hvordan?

Nationalpark Thy

Thy Turistbureau

Thisted Kommune

Landbo Thy

Nationalpark Thy

Thy Turistbureau

Thisted Kommune

Landbo Thy

Nationalpark Thy

Hvilke interessenter skal høres og hvordan?

Region Nordjylland

Business Region North

Visit Denmark

Dansk Kyst- og Naturtu-
risme

Evt. flere

Thy Turistbureau

Thisted Kommune

Landbo Thy

Hvilke interessenter skal informeres og hvordan?
Medlemmerne i de med-
virkende organisationer

Medlemmerne i de medvirken-
de organisationer

Ikke relevant
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BILAG 10 / NATIONALPARK THY PRODUKTER

Indsats: 
Et fortsat fokus på certificering af særlige nicheprodukter indenfor fødevarer 

og non food, herunder udviklingsmuligheder fx i relation til biavl, økologisk 

honning og terroir honning på tværs af traditionelle skel mellem brancher. 

Bekæmpelse af Rynket Rose med geder kunne give nye muligheder til me-

nukort på restauranter i området og samtidig medvirke til bekæmpelse af en 

invasiv art. Samarbejde kan med fordel udbygges med fx Thy Erhvervsforum 

og Landbo Thy omkring iværksætterrådgivning, virksomhedsudvikling, m.m.. 

Der kan fx arbejdes med emballage, som fx honning og marmelader i paprør. 

Torvedage i Thisted kunne i højere grad have lokale produkter. Øget nethandel 

kan være en mulighed. Julegavekasser til salg i specialbutikker er en anden 

mulighed. Nogle produkter kan muligvis skaleres op og overtages af mere pro-

fessionelle producenter. Det er vigtigt at have fokus på at sikre et troværdigt 

brand.

MÅLBARE MÅL / MILEPÆLE:

Højt ambitionsniveau Mellem ambitionsniveau Lavt ambitionsniveau

Nedsættelse af certificeringsudvalg (evt. fortsættelse) 2016 2016 2016

En årlig ansøgningsrunde annonceret og gennemført 2016-22 2016-22 2016-22

Tilbud om iværksætterrådgivning, økologi-check m.m. Igangsat senest 2018 Igangsat senest 2018

Tilbud om møder for certificerede virksomheder Et årligt møde udbudt 2017-21 Mindst 4 møder udbudt i 2017-
21

Mindst 2 møder udbudt i 2017-
21

Antal certificerede virksomheder ved periodens udløb 50 40 30

Udbud af specialeprojekt, der evaluerer værdien for virksomhederne og 
området

Senest i 2020 Senest i 2020

Hvilket formål hører indsatsen under:

6: Støtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt for beskyttelsesinteresserne.

Hvilken målsætning hører indsatsen under:

11: Udviklingen skal ske i et samspil med omgivelserne.

1: De væsentligste naturtyper … skal bevares og deres udbredelse, kvalitet og mangfoldighed styrkes.

2: Der skal skabes større sammenhæng mellem nationalparkens naturområder.
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Hvordan influerer forslaget på formål 1 til 6?

Formål 1 Produkter fra dyr, der bruges i naturplejen kan skabe bedre økonomi i naturpleje og dermed forene formål 1 og 6.

Formål 2

Fokus på kvalitetsprodukter kan medvirke til ekstensivering af landbrugsarealer i retning af mere naturvenlig drift fx udlægning i vedvarende græs, 
eller økologisk drift. Det er vigtigt, at der stilles særlige krav til produkterne, således at produkterne ikke fører til intensivering af landbrugsarealer i 
Nationalpark Thy. Også produkter af ved o.l. fra træer, der skal skoves som led i en omlægning til naturnær skov med hjemmehørende arter vil kun-
ne medvirke til en indsats i forhold til formål nr. 2.

Formål 3
Kvalitetsprodukter kan tage afsæt i kulturhistorien i området og dermed medvirke til at øge interessen for at bevare og styrke de kulturhistoriske 
værdier.

Formål 4 Ikke i særlig grad.

Formål 5
Produkterne kan medvirke til områdets brand og storytelling med fokus på de unikke naturværdier og den særlige kulturhistorie i Nationalpark Thy – 
og dermed give en ekstra vinkel på formidlingen af Nationalpark Thys kerneværdier. 

Formål 6 -

Hvilke andre planer og bestemmelser berører indsatsområdet:

HANDLINGSHORISONT:           

Højt ambitionsniveau Mellem ambitionsniveau Lavt ambitionsniveau

PROJEKTEJER OG INTERESSENTER:

Højt ambitionsniveau Mellem ambitionsniveau Lavt ambitionsniveau

Hvem er projektansvarlig? Nationalpark Thy Nationalpark Thy Nationalpark Thy

Hvilke interessenter skal involveres og hvordan?

Thy Erhvervsforum

Landbo Thy

Museum Thy 

FormidlingsNetværk NP Thy 

Visit Thy

Økologisk Landsforening

Thy Erhvervsforum

Landbo Thy

Museum Thy

FormidlingsNetværk NP Thy

Hvilke interessenter skal høres og hvordan?
Handelsstandsforeninger 
m.v. i Thy

Handelsstandsforeninger m.v. 
i Thy

Hvilke interessenter skal informeres og hvordan?
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BILAG 11 / SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER OG NYTTEJOBS

Indsats: 
Det indtænkes i nationalparkens drift og udvikling – også hos andre aktører 

(fx Naturstyrelsen Thy, Thisted Kommune, m.fl.), at visse typer af opgaver med 

fordel kan varetages i regi af socialøkonomiske virksomheder og bidrager til en 

social profil. Med Thisted Kommune i spidsen, søges mulighederne afdækket 

for at involvere fx nyttejobs, aktivering, forløb for stressramte, asylansøgere 

m.m. i fx naturpleje, strandrensning og lignende, der både giver mening i for-

hold til Nationalpark Thys formål og mening for den enkelte, giver oplevelser, 

fysisk aktivitet og som ikke bliver løst gennem egentlig jobskabelse.

MÅLBARE MÅL / MILEPÆLE:

Højt ambitionsniveau Mellem ambitionsniveau Lavt ambitionsniveau

Opstartsmøde med Thisted Kommune vedr. muligheder 2016 2016 2016

Skitsering af projekt med flere samarbejdspartnere Senest med udgangen af 2017 Senest med udgangen af 2017

Fundraising 2017- 2017-

Antal projekter (mindstemål) Mindst 4 iværksat i 2020 Mindst 2 iværksat i 2020 Mindst 1 iværksat i 2020

Evaluering af forløbet 2020 2020 2020

Hvilket formål hører indsatsen under:

6: Støtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt for beskyttelsesinteresserne.

Hvilken målsætning hører indsatsen under:

11: Udviklingen skal ske i et samspil med omgivelserne.

Hvordan influerer forslaget på formål 1 til 6?

Formål 1 Indsatsen kan bidrage til konkrete naturplejeindsatser og øge forståelsen for naturværdierne i Nationalpark Thy.
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Formål 2 Ikke i særligt omfang.

Formål 3 Ikke i særligt omfang.

Formål 4 Indsatsen kan bidrage til konkrete forbedringer af friluftsoplevelsen fx gennem fokus på fjernelse af affald på strande og i naturområder.

Formål 5 -

Formål 6 -

Hvilke andre planer og bestemmelser berører indsatsområdet:

Thisted Kommunes aktiveringsstrategi. Naturstyrelsens ”skovhjælperordning”.

HANDLINGSHORISONT:           

Højt ambitionsniveau Mellem ambitionsniveau Lavt ambitionsniveau

Indsatsen søges gennemført i den kommende planperiode. Hvis evalue-
ringen er positiv for alle parter, vil det være oplagt at fortsætte indsatsen i 
senere perioder – evt. dog i andet regi end Nationalpark Thy.

PROJEKTEJER OG INTERESSENTER:

Højt ambitionsniveau Mellem ambitionsniveau Lavt ambitionsniveau

Hvem er projektansvarlig? Thisted Kommune Thisted Kommune Thisted Kommune

Hvilke interessenter skal involveres og hvordan?
Nationalpark Thy 

Naturstyrelsen Thy

Nationalpark Thy 

Naturstyrelsen Thy

Nationalpark Thy 

Hvilke interessenter skal høres og hvordan?

Ligeværd Thy-Mors

Elmelund/Thy Naturkraft

Andre institutioner

Ligeværd Thy-Mors

Elmelund/Thy Naturkraft

Hvilke interessenter skal informeres og hvordan?
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BILAG 12 / SKOLEN I NATIONALPARKEN OG NATIONALPARKEN I SKOLEN

Indsats: 
Det skal sikres, at alle børn og unge, der vokser op i Thy har et forhold til na-

tionalparken. De skal kende den og dens særlige naturværdier og historie. De 

skal ud i den på alle årstider og bruge naturen til læring indenfor forskellige 

fag. De skal få den ind under huden og længes efter den, når de flytter fra Thy. 

Opgaven løses i et tæt samarbejde med kommunen og andre relevante aktører 

i området og kræver bl.a. en koordinator ansat i nationalparken.

Nationalparken er det største klasseværelse i Thy. At kunne lære ”på åste-

det” og i samarbejde med uformelle læringsmiljøer bør vægtes højt set i et 

dannelsesperspektiv.

Målet er, at vi klæder kommende generationer godt på med hensyn til en 

øget forståelse for nationalparkens hovedformål, nemlig en beskyttelse af de 

natur- og kulturgivne ressourcer, miljøer og værdier, samt en erkendelse af 

benyttelsen deraf. Lærerne er centrale i forhold til at nå målet. Derfor er der 

fokus på at klæde lærere på til at skabe gode forudsætninger for at eleverne 

kan lære i naturen.

NPT klasseværelset er under udvikling i et partnerskab mellem Thisted Kom-

mune, Naturstyrelsen, Nationalpark Thy og Museum Thy. 

I planperioden skal Nationalpark Thy Klasseværelset også udvikle skoletje-

nestetilbud (dog ikke i det lave ambitionsniveau) til nationalparkcentret i Nr. 

Vorupør, og målgruppen skal ved et højt ambitionsniveau udvides til at inklu-

dere tilbud til børn i daginstitution. 

#VIDENOM
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MÅLBARE MÅL / MILEPÆLE:

Højt ambitionsniveau Mellem ambitionsniveau Lavt ambitionsniveau

•  Koordinering af aktiviteter og ind-
satser med samarbejdspartnere.

•  Oprettelse af et ”call center”, som 
hjælper lærere med at finde egne-
de lokaliteter, undervisningsforløb 
og læringshjælpere i form af natur-
vejledere og andre formidlere.

•  Udvikling af 10 undervisningsforløb 
eller aktiviteter årligt i relation til 
nationalparkcenter og før-skole 
målgruppen.

•  Gennemførelse af 85 læringsforløb 
med elever og lærere pr. år.

•  Gennemførelse af mindst fem 
kompetenceudviklingsforløb, hvor 
lærere og pædagoger klædes på til 
at benytte undervisningstilbud. 

•  Gennemførelse af et årligt arrange-
ment, hvor formidlerne samarbej-
der om at optimere undervisnings-
tilbud. 

•  Inkludering af de 3-6 årige (før-sko-
le) som målgruppe, herunder pæ-
dagoger.

•  Koordinering af aktiviteter og ind-
satser med samarbejdspartnere.

•  Oprettelse af et ”call center”, som 
hjælper lærere med at finde egne-
de lokaliteter, undervisningsforløb 
og læringshjælpere i form af natur-
vejledere og andre formidlere.

•  Udvikling af 4 undervisningsforløb 
eller aktiviteter årligt i relation til 
nationalparkcentret.

•  Gennemførelse af 5 dagsforløb 
med elever og lærere i Nationalpark 
Thy pr. år.

•  Gennemførelse af en årlig lærings-
dag/konference, hvor lærere og 
pædagoger klædes på til at benytte 
undervisningstilbud. 

•  Koordinering af aktiviteter og ind-
satser med samarbejdspartnere.

•  Oprettelse af et ”call center”, som 
hjælper lærere med at finde egne-
de lokaliteter, undervisningsforløb 
og læringshjælpere i form af natur-
vejledere og andre formidlere.

Hvilket formål hører indsatsen under:

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

Hvilken målsætning hører indsatsen under:

10: Forskning skal understøttes og undervisning styrkes gennem etablering af faciliteter og undervisningstilbud.

9: Formidling og naturvejledning skal styrkes og koordineres i forhold til lokale aktører gennem udbygning og etablering af aktiviteter, servicefunktioner og faciliteter.

5: 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.

Hvordan influerer forslaget på formål 1 til 6?

Formål 1 Målgrupperne får større indsigt i og forståelse for formålet.

Formål 2 Målgrupperne får større indsigt i og forståelse for formålet.#VIDENOM
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Formål 3 Målgrupperne får større indsigt i og forståelse for formålet

Formål 4 -

Formål 5 Se beskrivelse ovenfor.

Formål 6 -

Hvilke andre planer og bestemmelser berører indsatsområdet:

Fælles mål for elevernes læring, og politiske og administrative rammer for de enkelte skoler, som har betydning for deres muligheder for at flytte undervisningen ud i National-

park Thy.

HANDLINGSHORISONT:           

Højt ambitionsniveau Mellem ambitionsniveau Lavt ambitionsniveau

Kort sigt med henblik på at lærerne med tiden klædes 
godt på til selv, at udnytte de uformelle læringsmiljøer.

PROJEKTEJER OG INTERESSENTER:

Højt ambitionsniveau Mellem ambitionsniveau Lavt ambitionsniveau

Hvem er projektansvarlig?

Nationalparkfond Thy i 
partnerskab med Thisted 
Kommune, Naturstyrelsen og 
Museum Thy.

Nationalparkfond Thy i partnerskab 
med Thisted Kommune, 
Naturstyrelsen og Museum Thy.

Nationalparkfond Thy.

Hvilke interessenter skal involveres og hvordan?

Thisted Kommune. 

Lokale skoler, herunder lærere 
og elever.  

Formidlingsaktører med tilbud 
til målgruppen.

Videregående uddannelser 
som fx UCN og andre 
lærerseminarier.

Lokale institutioner, 
pædagoger og børn.

Thisted Kommune.

Lokale skoler, herunder lærere og 
elever.

Formidlingsaktører med tilbud til 
målgruppen. 

Formidlingsaktører med tilbud til 
målgruppen.

Thisted Kommune.

Lokale skoler, herunder lærere og elever.

Hvilke interessenter skal høres og hvordan?

Hvilke interessenter skal informeres og hvordan?
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#NPT KLASSEVÆRELSET
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BILAG 13 / FORSKNING I NATIONALPARK THYS NATUR OG KULTURARV SAMT BROBYGNING TIL BOSÆTNING 

Indsats: 
Nationalparkens indsatser og bestræbelser på at realisere bekendtgørelsens 

målsætninger er ofte betinget af den viden som måtte være til rådighed for de 

involverede. 

Hvad enten det handler om beskyttelse af enkelte arter eller om erhvervelse 

og anvendelse af en ny forståelse af kulturarven spiller forskningen en cen-

tral rolle i dannelsen af et solidt vidensgrundlag for skabelsen af strategier og 

handlingsplaner for de pågældende indsatser. Indsatsområdet skal styrke dette 

forhold og er medvirkende til at handlingsplaner udmøntes på et forsknings-

baseret grundlag. 

Indsatsområdet spiller også en central rolle i udvikling og fornyelse af natio-

nalparken. Forskning er med til at skabe nye erkendelser, nye forståelser og nye 

måder at angribe relevante problemstillinger på. Det kan betyde ny udvikling, 

innovation og fornyelse. 

Indsatsområdet indeholder følgende delindsatser:

1) Evaluering, strategi og handlingsplan for forskning i Nationalpark Thy

2) Erhvervelse af ny forskningsbaseret viden om nationalparkens kulturarv

3) Forskningspulje til studerende

#BÆGERLAV
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Evaluering, strategi og handlingsplan for forskning i Nationalpark Thy

Med indsatsen får nationalparken en strategi og handlingsplan for, hvordan 

nationalparken med en begrænset mængde ressourcer kan motivere til mål-

rettet forskning for de indsatsområder, som har særlig betydning for national-

parkens fremtid – og en plan der bygger på erfaringer fra forskningsinstitutio-

nerne i nationalparkens første planperiode.

Erhvervelse af ny forskningsbaseret viden om nationalparkens kulturarv

Nationalpark Thy skal bidrage til at synliggøre samspillet mellem naturens 

kræfter og mange generationers evne til at tilpasse sig naturen og udnytte 

dens ressourcer. Det forudsætter en indsats, der omfatter såvel erhvervelse af 

ny forskningsbaseret viden, som formidling.

Med indsatsen tager nationalparken et ambitiøst skridt i bestræbelserne på 

at skabe ny viden om nationalparkens kulturarv. Ambitionerne er høje og må-

let er at samle forskningsindsatser inden for en række kulturhistoriske temaer. 

Et centralt fokus i indsatsen er endvidere, at følge forskningen tæt med det 

sigte, at bringe forskningens resultater til anvendelse i forbindelse med bl.a. 

udvikling af nye certificerede produkter, nye formidlingstiltag, undervisnings-

forløb og strategisk anvendelse af forskningen.

De centrale temaer i omhandler: 

°  Menneskets Landskab – Skiftende natursyn

°  Menneskets Landskab – Kystsikringen 

°  Menneskets Landskab – Immateriel Kulturarv

°  Landskabets erindring – Sandflugtens landskab

°  Landskabets erindring – Gravhøjenes landskab 

Forskningspulje til studerende

Studerende og forskere på landets universiteter og de øvrige af landets højere 

læreanstalter – fx indenfor biologi, geografi, naturressourceforvaltning, natur- 

og kulturformidling, arkæologi og historie, skal kende Nationalpark Thy og 

motiveres til at bruge nationalparken i forbindelse med projekter til fordybelse 

i konkrete emner – fra mindre projektopgaver, over BSc-, kandidatspecialer, 

PhD- til egentlige forskningsprojekter. En særlig målgruppe er unge menne-

sker, som med indsatsen gives en mulighed for at få øjnene op for værdierne 

i Thy. Dette kan på sigt føre til større interesse for stillinger i lokalområdet og 

øget bosætning af højtuddannede i fremtiden.

Med puljen kan nationalparken motivere til, at nationalparken bruges i for-

bindelse med fordybelse i konkrete emner. Puljen (der især kan afholde udgif-

ter forbundet med rejse og ophold) kan anvendes i forbindelse med: 

°  Mindre projektopgaver

°  BSc-

°  Kanditatspecialer

°  PhD’er 

°  Forskningsprojekter 

°  Praktikophold

°  Sommerlejre 

Dertil kommer, at Nationalparkfonden kan medvirke i fx gæsteundervisning, 

tænketanke, akademikerkampagner m.m.
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MÅLBARE MÅL / MILEPÆLE:

Højt ambitionsniveau Mellem ambitionsniveau Lavt ambitionsniveau

Evaluering, strategi og handlingsplan for forskning i 
Nationalpark Thy

Evaluering, strategi og handlingsplan 
udarbejdet i løbet af 2017.

Evaluering, strategi og handlingsplan 
udarbejdet i løbet af 2017.

Evaluering, strategi og handlingsplan 
udarbejdet i løbet af 2017.

Erhvervelse af ny forskningsbaseret viden om national-
parkens kulturarv

•  Forprojekt afsluttet inden 2018

•  Hovedprojekt afsluttet inden 2022

•  5 faglige publikationer i form af 
monografi eller fagfællebedømte 
artikler i nationale og/eller interna-
tionale tidsskrifter

•  Lancering af 5 nye Nationalpark 
Thy certificerede produkter, hvor 
resultatet af forskningen har bidra-
get inden 2022 

•  Tre formidlingstemaer afholdt Nati-
onalparkcenter Thy inden 2022

•  10 nye undervisningsforløb udviklet 
til skolerne

•  Én Erhvervsphd afsluttet inden 
2022

•  10 Nationalpark TV-udsendelser

•  Omtalt i landsdækkende presse

•  Forprojekt afsluttet inden 2018

•  Hovedprojekt afsluttet inden 2022

•  3 faglige publikationer i form af 
monografi eller fagfællebedømte 
artikler i nationale og/eller interna-
tionale tidsskrifter

•  Lancering af 2 nye Nationalpark 
Thy certificerede produkter, hvor 
resultatet af forskningen har bidra-
get inden 2022 

•  To formidlingstemaer afholdt Natio-
nalparkcenter Thy inden 2022

•  7 nye undervisningsforløb udviklet 
til skolerne 

•  Én Erhvervsphd afsluttet inden 
2022

•  7 Nationalpark TV-udsendelser

•  Forundersøgelse afsluttet inden 
2018

•  Pulje til forskning bevilliget inden 
2022

•  2 faglige publikationer i form af 
monografi eller fagfællebedømte 
artikler i nationale og/eller interna-
tionale tidsskrifter

•  Lancering af 1 nye Nationalpark 
Thy certificerede produkter, hvor 
resultater af forskningen har bidra-
get inden 2022 

•  Formidlingstema afholdt National-
parkcenter Thy inden 2022

•  5 nye undervisningsforløb udviklet 
til skolerne

•  5 Nationalpark TV-udsendelser

Forskningspulje for studerende •  8 årlige projektopgaver afsluttet på 
ungdomsuddannelses-niveau

•  4 årlige projektopgaver afsluttet 
fra videregående uddannelser som 
Bachelor- eller Kanditatspecialer

• Afsluttet PhD i planperioden

•  8 årlige projektopgaver afsluttet på 
ungdomsuddannelses-niveau

•  4 årlige projektopgaver afsluttet 
fra videregående uddannelser som 
Bachelor- eller Kanditatspecialer

• Afsluttet PhD i planperioden 

•  5 årlige projektopgaver afsluttet på 
ungdomsuddannelses-niveau

•  4 årlige projektopgaver afsluttet 
fra videregående uddannelser som 
Bachelor- eller Kanditatspecialer

• Afsluttet PhD i planperioden

Hvilket formål hører indsatsen under:

5: at styrke forskning, undervisning, naturvejledning og formidling af de natur- og kulturhistoriske og friluftsmæssige værdier og at støtte en udvikling til gavn for lokalsamfun-
det, ¬herunder erhvervslivet, med respekt for beskyttelsesinteresserne.

Hvilken målsætning hører indsatsen under:

10. Forskning skal understøttes og undervisning styrkes gennem etablering af faciliteter og undervisningstilbud.
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Hvordan influerer forslaget på formål 1 til 6?

Formål 1
Øget forskningsbaseret viden om den særlige fokus på kommunikationen omkring Nationalpark Thys særlige natur bidrager til forståelsen og dermed mu-
ligheden for at bevare, styrke og udvikle klitnaturens kontinuitet, sammenhæng og frie udvikling.

Formål 2
Øget forskningsbaseret viden bidrager til forståelse og dermed muligheden for at øge den biologiske mangfoldighed af naturligt hjemmehørende arter i 
plantagerne og på de dyrkede arealer. 

Formål 3 Øget forskningsbaseret viden bidrager til forståelse og dermed muligheden for at bevare og styrke nationalparkens kulturmiljøer og kulturhistoriske spor.

Formål 4
Øget forskningsbaseret viden bidrager til forståelse og dermed muligheden for at styrke mulighederne for friluftsliv og naturoplevelser i det store, uforstyr-
rede landskab.

Formål 5
Øget forskningsbaseret viden bidrager til forståelse og dermed muligheden for at styrke naturvejledning og formidling af områdets natur-, kulturhistoriske 
og friluftsmæssige værdier.

Formål 6 Øget forskningsbaseret viden kan bidrage til muligheden for at støtte udvikling til gavn for lokalsamfundet med respekt for beskyttelsesinteresserne.

Hvilke andre planer og bestemmelser berører indsatsområdet:

De involverede forskningsinstitutioner og deres planer kan være relevante at inddrage. 

HANDLINGSHORISONT:           

Højt ambitionsniveau Mellem ambitionsniveau Lavt ambitionsniveau

Iværksættes umiddelbart efter planperiodens start og lø-
ber igennem hele perioden (forlænger desuden aktiviteter 
i den første planperiode).

PROJEKTEJER OG INTERESSENTER:

Højt ambitionsniveau Mellem ambitionsniveau Lavt ambitionsniveau

Hvem er projektansvarlig? Nationalpark Thy Nationalpark Thy Nationalpark Thy

Hvilke interessenter skal involveres og hvordan?

Museum Thy

Universiteter

Kulturstyrelsen

Museum Thy

Universiteter

Kulturstyrelsen

Museum Thy

Universiteter

Kulturstyrelsen

Hvilke interessenter skal høres og hvordan?

Hvilke interessenter skal informeres og hvordan?
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BILAG 14 / OVERSIGT OVER INDKOMNE FORSLAG FRA OFFENTLIGHEDEN TIL NATIONALPARKPLANEN 2016-22 

Alle indkomne forslag til nationalparkplanen i perioden fra d. 19. juni 2014 til 

9. oktober 2014 er listet op i nedenstående tabeller, samlet efter det formål de 

er indgivet til. 

I sidste kolonne af tabellen fremgår det, hvilket af indsatsområde 1-22 for-

slagene er implementeret i. 

FORSLAG ORGANISATION
OPLYST FORMÅL

INDSATSOMRÅDE
1 2 3 4 5 6

Intensivering af konvertering af løvskov med danske træ- og buskarter Naturstyrelsen Thy 22

Genetablering af forbindelse mellem Ørum og Flade søer samt etablering af 
fordelingsø / fugleholm

Naturstyrelsen Thy
-

Genskabelse af naturlig hydrologi og forbedring af vådområder og temporære 
søer

Naturstyrelsen Thy
1

Større klit- og hedearealer, bedre sammenhæng mellem nationalparkens natur-
områder - intensivering af indsatsen

Naturstyrelsen Thy
2

Genskabelse af klithede Danmarks Naturfredningsforening 2

Fjernelse af læbælter Danmarks Naturfredningsforening 2

Genskabelse af den naturlige vandbalance Danmarks Naturfredningsforening 1

Bekæmpelse af invasive arter Danmarks Naturfredningsforening 15

Mere naturnær skov med naturlig vandbalance Danmarks Naturfredningsforening 22

En mere naturlig fordeling af hjortevildtet og andre store pattedyr og fugle Danmarks Naturfredningsforening -

Mere bæredygtig afvejning af beskyttelse og benyttelse Danmarks Naturfredningsforening -*)

Bekæmpelse af invasive arter - videreførelse og intensivering af indsatsen jf. plan 
2010-2016

Naturstyrelsen Thy
15

Bedre naturbeskyttelse Biologisk Forening for Nordvestjylland -*)

Forbedring af naturbeskytelse og sikring af bæredygtige friluftsaktiviteter gen-
nem effektiv zonering

Biologisk Forening for Nordvestjylland
-

Udarbejdelse af forvaltningsplan Biologisk Forening for Nordvestjylland 14

Naturværdier hos private lodsejere Biologisk Forening for Nordvestjylland 1 + 2

Ingen ekstremsport i Nationalparken Biologisk Forening for Nordvestjylland -
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FORSLAG ORGANISATION
OPLYST FORMÅL

INDSATSOMRÅDE
1 2 3 4 5 6

Lukning af brunstpladser Biologisk Forening for Nordvestjylland -

Monitering af naturværdier Biologisk Forening for Nordvestjylland 3

Inddragelse af Skadekær i Nationalparken Biologisk Forening for Nordvestjylland -

Oprettelse af nationalt Naturråd Biologisk Forening for Nordvestjylland 3

Registrering af naturværdier Biologisk Forening for Nordvestjylland 3

Adgang for publikum - stier til stille naturoplevelser i kantområder Biologisk Forening for Nordvestjylland -*)

Naturen skal prioriteres højere (økonomisk og personalemæssigt) Biologisk Forening for Nordvestjylland 1 + 2 + 3

Årlige registrering af ynglefugle Dansk Ornitologisk Forening for Nordvestjylland 3

Inddragelse af arealer ved Nors og Vandet Sø i Nationalparken. Dansk Ornitologisk Forening for Nordvestjylland -

Opgradering af Naturens Besøgsvenner. 8

Restaurering af Bøgested Rende Thylandslystfiskerforening 1

Mål og handleplaner for biodiversitet Biologisk Forening for Nordvestjylland 1 + 2

Genovervejelse af gennemført tilkastning af grøfter i Vilsbøl Plantage og DN’s 
forslag om tilkastning af Nors Å

-

Oprydning på Tvorup Kirkeruins kirkegårdsdige -

Frilæggelse og information om kulturspor og geologiske formationer Danmarks Naturfredningsforening 2 + 5

Registrering af kulturspor i Nationalpark Thy Museum Thy 4

Overvågning af kystskrænterne mellem Lyngby og Lodbjerg, hvor bopladser 
kommer frem ved erosion.

Museum Thy
19

Kortlægning af levende kulturhistorie Museum Thy 4

Flere handicapstier Støtteforening og hjerneskadefor. 6

Lystfiskeri i NPT Thylandslystfiskerforening -

Adgang for ganghæmmede i NPT 6

Frilufts-zonering i NPT Naturstyrelsen Thy -

Pavillion på De Thygesonsvej i Nystrup Plantage Nordvestjysk Golfklub -

Parkering på Hawblink - og shuttlebus Støtteforeningen -
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FORSLAG ORGANISATION
OPLYST FORMÅL

INDSATSOMRÅDE
1 2 3 4 5 6

Vesterhavsgården i Sdr. Vorupør (overnatningsmulighed) Støtteforeningen -

Små ubemandede info-/velkomstcentre i Nationalparken. Støtteforeningen 5 + 6

Flere naturlegepladser og naturfitness steder Støtteforeningen 6

Flere toiletter i NPT Støtteforeningen 6

Sløjfer på Rideruten Thy 6

Fremme afholdelsen af større friluftsarrangementer på langs af nationalparken Thy Frilufts- & Klatreklub -

Styrket Formidling - kamuflerede udsigtssteder Biologisk Forening for Nordvestjylland 5 + 6

Uddannelse af formidlere Biologisk Forening for Nordvestjylland 8

Formidlingshytter i Nationalparken. 6

Daginstitutionsbørnene ud i Nationalparken 12

Nat på og ved Lodbjerg Fyr 5 + 7

Landskabets erindring - Gravhøjenes landskab Museum Thy 13

Landskabets erindring - den sandflugtsramte bebyggelse Museum Thy 13

Landskabets erindring - Kystsikring Museum Thy 13

Menneskets landskab – skiftende natursyn Museum Thy 13

Publikation om kulturhistoriske lokaliteter. Museum Thy 5

Skiltning ved væsentlige kulturhistoriske lokaliteter. Museum Thy 5 + 6

Formidling af batteriet i Lyngby fra 2. verdenskrig. Museum Thy 4

NP Thy klasseværelset Museum Thy 12

Kulturhistorisk læringsrum for kulturformidlere. Museum Thy 5

”Hands on” formidling. Museum Thy 5

Menneskets landskab - Immateriel kulturarv i Nationalpark Thy. Museum Thy 13

Udbygning af nationalparkplanens vision: Et betydeligt og positivt kendskab til 
Nationalpark Thy og de værdier nationalparken repræsenterer vil danne bag-
grund for etablering af et varemærke, der kan anvendes direkte og indirekte til 
markedsføring og udvikling af det lokale erhvervsliv.

Thy Erhvervsforum

7
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FORSLAG ORGANISATION
OPLYST FORMÅL

INDSATSOMRÅDE
1 2 3 4 5 6

Nationalparken bør spille en aktiv rolle i den lokale erhvervsudvikling og bidrage 
aktivt til en øge merværdi på de produkter og services, der markedsføres af lo-
kalområdets virksomheder.

Thy Erhvervsforum
9 + 10

Udvikling af eksisterende og nye turist attraktioner i og omkring Nationalparken Thy Erhvervsforum 2 + 5 + 6 + 7

Målsætning om formidling udbygges med nye og bedre medier Thy Erhvervsforum 5 + 7

Etablering af koordinationsudvalg for erhvervsudvikling Thy Erhvervsforum 9

Etablere nye erhvervsudviklingsprojekter Thy Erhvervsforum 9 + 10 + 11

Etablering af certificeringsmodeller Thy Erhvervsforum 10

Øget udbud og kvalitet af turistoplevelser Thy Erhvervsforum 2 + 5 + 6 + 7

At Temacentret på Stenbjerg Landingsplads har information om kystbyernes 
aktivitets- og kulturelle tilbud

Netværk af aktive kystbyer
7

Mobiltelefonforbindelse i Nationalpark Thy. Bestyrelsen foreslås at påtale de 
manglende forbindelser.

Netværk af aktive kystbyer
-

Thy Naturkraft - socialøkonomisk virksomhed med vedligeholdelse- og andre 
støtteopgaver 

Elmelund
11

Nationalparker som lokal udviklingsdynamo Center for Regional og Turismeforskning 13

-*) Forslag knyttet til friluftszoneringskort, som nationalparkbestyrelsen har fravalgt i denne planperiode

BESKRIVELSE AF FORMÅL

Formål 1:  Bevare, styrke og udvikle naturen, dens kontinuitet, sammenhæng og frie udvikling, især for de nationalt og internationale betydningsfulde klit- 
og klithedelandskaber og næringsfattige søer og vådområder

Formål 2: Bevare og forøge den biologiske manfoldighed af naturligt hjemmehørende arter i plantagerne og på de dyrkede arealer

Formål 3: Bevare og styrke nationalparkens kulturmiljøer og kulturhistoriske spor i klitlandskabet og klitplantagerne og i tilknytning til havet

Formål 4: Styrke mulighederne for friluftsliv og særlige naturoplevelser i det store uforstyrrede landskab

Formål 5: Styrke forskning, undervisning, naturvejledning af de natur- og kulturhistoriske og friluftsmæssige værdier

Formål 6: Støtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt for beskyttelsesinteresser
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