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[Blank side]

Indledning
Tilgang til opgaveløsning
Center for Macroecology, Evolution and Climate (CMEC), ved Statens Naturhistoriske Museum
under Københavns Universitet (KU), har haft til opgave at udarbejde et program for basisregistrering og naturovervågning i Nationalpark Thy. Vi har løst opgaven med fokus på at sammensætte
værktøjer, som vil skabe et datagrundlag, der kan sikre, at de unikke biologiske værdier i nationalparken bevares og styrkes i overensstemmelse med nationalparkens formålsparagraffer. Af disse er
der lagt særlig vægt på (1) ”at bevare, styrke og udvikle naturen, dens kontinuitet, sammenhæng og
frie udvikling, især for de nationalt og internationalt betydningsfulde klit- og klithede-landskaber og
næringsfattige søer og vådområder”, samt (2) ”at bevare og forøge den biologiske mangfoldighed af
naturligt hjemmehørende arter i plantagerne og på de dyrkede arealer”. Hvor det har været relevant,
har vi desuden forholdt os til de øvrige formålsparagraffer, der har fokus på nationalparkens kulturværdier og interaktion med lokalsamfund, turisme og naturformidling. Tilgangen til udvælgelse og
prioriteringen af elementer i programmet beskrives nærmere nedenfor.

Rapporten er opdelt på følgende måde: Indledningen indeholder informationer om, hvorledes vi har
grebet opgaven an, og hvilke parametre, som vi har anvendt for vores anbefalinger. Dernæst følger
en kort beskrivelse af de anbefalede indsatsområder. Baggrundsinformation og de øvrige leverancer
til opgaveløsningen (minimumsprogram) følger herefter i hovedafsnit opdelt i indsatsområder.

Helt overordnet har vi valgt at opdele vores forslag til indsatsområder for basisregistrering og naturovervågning i tre lag. De tre lag rangeres i programmet som:
Lag 1:

Minimumsprogram for basisregistrering og naturovervågning

Lag 2:

Forslag til anden vigtig basisregistrering og naturovervågning

Lag 3:

Andre vurderede forslag til basisregistrering og naturovervågning

Forslag i lag 1 vurderes at have størst relevans i forhold til en afspejling af nationalparkens forvaltningsmæssige ansvar for Danmarks natur. Indsatser i lag 1 bør derfor prioriteres over de øvrige lag.
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Disse forslag behandles metodisk under hver organismegruppe, med protokoller for dataindsamling,
-analyse og opbevaring af data, samt et overslag på budgetter for hvert indsatsområde.
Forslag i lag 2 er ligeledes relevante, og bør igangsættes i det omfang, der kan skaffes finansiering,
og hvor gennemførsel kan sikres gennem fx involvering af frivillige eller studieprojekter.
Forslag i lag 3 er øvrige indsatsområder, som med fordel kan igangsættes, såfremt der modtages
henvendelser fra fx interesserede samarbejdspartnere eller studerende.
Prioriteringen af de enkelte indsatser er sket ud fra en række parametre, som beskrives nærmere
nedenfor, og som sammenfattes i tabel 3, side 13: Paradigme for monitering og overvågning
Væsentlighed og eksisterende videngrundlag
Væsentlighed har været en helt afgørende præmis for udvælgelse af elementer til basisregistrering
og naturovervågning i Nationalpark Thy. Det vil sige, at vi har prioriteret indsatser, der har fokus på
de mest væsentlige naturværdier og trusler mod disse i Nationalpark Thy i overensstemmelse med
formålsparagrafferne. Desuden har vi vurderet, om der allerede foreligger tilstrækkelige data eller
deciderede moniteringsprogrammer i Nationalpark Thy, som på rimelig vis dækker de identificerede behov. Dette er vigtigt for at undgå at bruge nationalparkens midler på noget, som dækkes af
anden naturovervågning.
Dernæst har vi vurderet det nationale og internationale videngrundlag i forhold til at gennemføre en
monitering eller overvågning. Det er gjort med henblik på at kunne bruge indsamlet viden konstruktivt i en forvaltningssammenhæng. Denne tilgang har betydet, at mindre kendte organismegrupper,
fx svampe ikke indgår i de højest prioriterede indsatser. Vi ved ganske vist, at klitlavningerne og de
temporære klitsøer indeholder unikke svampesamfund (se senere), men vi ved meget lidt om, hvad
disse svampesamfund kræver for at trives. En kortlægning og overvågning af disse samfund vil således ikke resultere i data, der umiddelbart kan omsættes i konkrete forvaltningstiltag.
Reproducerbarhed og sammenlignelighed
Et tredje vigtigt kriterium har været metodernes reproducerbarhed. I praksis har vi haft fokus på
metoder, som er velbeskrevne og egnede til at levere data, og som kun i ringe grad er afhængige af
personen, der indsamler dem, og vejret på indsamlingsdagen. Reproducerbarhed stiller således krav
om et rimeligt forhold mellem en metodes sværhedsgrad og indsamlernes træning, men har tillige
fokus på at sikre, at den tidsmæssige variation tages i betragtning. Nogle organismegrupper, fx laver
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kan moniteres hele året, mens andre grupper, fx fugle kræver flere besøg henover en del af året for
at blive moniteret tilfredsstillende. Visse grupper, fx sommerfugle og svampe udviser store udsving
i moniterbarhed fra år til år, og kan således ikke nødvendigvis moniteres uddybende indenfor et
enkelt kalenderår.
I tilknytning til reproducerbarhed har vi haft fokus på at anbefale standardiserede metoder, som
anvendes nationalt eller internationalt i større overvågningsprogrammer. Sådanne metoder er typisk
udviklet med fokus på reproducerbarhed, og sikrer desuden optimale muligheder for at sammenligne lokale trends i Nationalpark Thy med nationale eller internationale trends. Væsentlige danske
eksempler omfatter NOVANA-metoderne til vegetationsmonitering og DOF’s metoder til linjetaksering af fugle, mens de foreslåede metoder til basismonitering og/eller naturovervågning af sommerfugle og pattedyr i høj grad trækker på internationale protokoller.
Borgerinddragelse
At inddrage interesserede frivillige ressourcepersoner i naturovervågningen har mange fordele, og
spiller fint sammen med nationalparkens formålsparagraf 4 og 5, som har fokus på at tilbyde særlige
naturoplevelser, og på at styrke forskning i og formidling af naturværdier i nært samspil med lokalsamfundet. Dette kan desuden medvirke til, at lokalsamfundet, herunder det lokale erhvervsliv, i
højere grad forstår at påskønne nationalparkens naturværdier, hvilket reducerer risikoen for konflikter i overensstemmelse med nationalparkens formålsparagraf 6. Udviklingen inden for borgerdrevet
videnindsamling sker hurtigt i disse år, og vi er i CMEC involveret i flere projekter på feltet. Borgerinddragelse giver mulighed for indsamling af store datamængder, og kan sikre en løbende indsats, som kan være vanskelig eller dyr at opnå ved en professionel indsats. Til gengæld kræver dette
en investering både ved opstart og løbende for at fastholde de involverede, rekruttere nye og sikre
datakvaliteten. Desuden er der begrænsninger i forhold til, hvad det fagligt kræver for at kortlægge
eller monitere en organismegruppe på et fagligt forsvarligt niveau. Endeligt er der visse relevante
moniteringsindsatser, der er så rutineprægede, at det kan være vanskeligt at få frivillige til at påtage
sig opgaven. Vi har for hvert af vores forslag i programmet overvejet disse fordele og ulemper.
Formålet med basisregistreringen i Nationalpark Thy er først og fremmest at afdække forekomster
og forhold, hvor den nuværende viden er begrænset, således at indsatsen medvirker til at styrke den
fremtidige overvågning. Det er vigtigt, at de indledende indsatser udføres metodisk korrekt, hvilket
mindsker usikkerheder og sikrer, at data spiller analytisk sammen fremadrettet. Derfor anbefaler vi,
at udførelse af de fire indsatsområder for basisregistrering samt minimumsprogram for naturover3

vågning så vidt muligt udføres af professionelle (konsulenter eller lignende). Generelt gælder det
også, at den efterfølgende databehandling og analyse bør udføres af professionelle i dertil egnede
faciliteter.
Til gengæld ser vi gode muligheder for at inddrage interesserede borgere i flere af de øvrige indsatsområder beskrevet i programmet for naturovervågning. Her vurderes borgerinddragelse som en
oplagt mulighed i forbindelse med dataindsamling (dog i varierende omfang afhængigt af organismegruppen), hvilket typisk vil være artsforekomst i udvalgte områder. I den forbindelse kan forventes udgifter til professionel optræning af frivillige, hvis omfang vil afhænge af indsatsområdets metodiske og tekniske krav, samt sværhedsgrad af artsidentifikation. Ved nogle indsatsområder, kan
man med fordel også trække på lokale ”amatør”-eksperter, da de typisk ligger inde med et dybdegående kendskab til området.
Datahåndtering
Håndtering af data indsamlet i forbindelse med basismonitering og naturovervågning er en mindre
enkel sag, end man kunne ønske. Data fra den nationale naturovervågning (Devano, Natura2000, §
3) samles i Miljøportalen, som i stigende grad har fokus på også at samle data fra andre kortlægnings- og moniteringsindsatser. På nuværende tidspunkt er systemet dog meget tungt at danse med,
især når man skal have data ud igen. Samtidigt arbejder Naturstyrelsen på en National artsportal,
men tidshorisonten for en færdig portal er uklar. Udviklingen på feltet er således meget åben, men
bør følges nøje. Vi har derfor for alle indsatser i minimumsprogrammet for basisregistrering og naturovervågning beskrevet forslag til databaseløsninger i forhold til den nuværende situation. Vores
forslag er beskrevet med henblik på, at data dels opbevares på en optimal måde, kan kvalitetssikres
og analyseres, og dels kan gøres tilgængelig for andre interessenter.
En række elektroniske ressourcer, der indeholder relevante informationer om naturen i Nationalpark
Thy, kan ses i tabel 1. Vi har desuden tilføjet relevant input-database for hver enkelt af aktiviteterne
i minimumsprogrammet (lag 1).
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Tværgående
Danmarks Miljøportal

Offentlig database der sammenfatter data fra bl.a. NOVANA overvågning og DEVANO kortlægning. Link:
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/

Prior kortene

Ressource under Aarhus Universitet som sammenfatter data fra Natura2000 kortlægning og overvågning for terrestriske naturtyper. Link:
http://prior.dmu.dk/
En ny offentlig database der sammenfatter en lang række proxydata
baseret på landskabsstruktur og -historie samt data for forekomster og
leveområder for udvalgte grupper af rødlistede arter baseret på bl.a.
Fugle og natur, Svampeatlas, Atlas Flora Danica og NOVANAovervågningen, med mulighed for at søge og downloade data på enkeltarter (afventer forhandlinger). Databasen er netop lanceret og det er
endnu noget usikkert, hvordan den vil blive vedligeholdt og opdateret
fremover, men potentialet er stort. Link:
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis-plangroendk
Ressource under Aarhus Universitet som giver mulighed for at registrere naturforvaltningsindsatser på en standardiseret måde, men også har
mulighed for at gemm tilhørende moniteringsdata på forskellige dataformater som uploadede filere. Link: http://www.naturdok.dk/

Det digitale naturkort
– biodiversitetskortet

Naturdok

Specifikke
DOF-basen
Svampeatlas

Fugle og natur, naturbasen

Atlas Flora Danica

Dansk Ornitologisk Forenings database for fugleobservationer. Link:
http://www.dofbasen.dk/
Svampeforeningens database for svampeobservationer. Alle data kan
frit downloades. Link: www.svampatlas.dk

Relevant som input-database
ved dataindsamling for:
Vegetationsdata indsamlet ved
NOVANA-metode
Vandkvalitet og kilder til brunfarvning

Alle ynglefugle data fra linjetransekter og evt. kortlægning
Dagsommerfugle
Vegetation i søer
Pattedyrovervågning med kamerafælder
Vandfugleoptællinger
Alle svampedata, inkl. evt.
lavdata fra vegetationsmonitering

En privat ejet database der indeholder funddata for i princippet alle
organismegrupper i Danmark. Omfang og kvalitet af data varierer
meget fra organismegruppe til organismegruppe, og data kan kun anvendes efter særlig aftale eller ved betaling. Link:
http://www.fugleognatur.dk/naturbasen.aspx
En database for fund i Atlas Flora Danica lanceres inden udgangen af
2015, men er pt ikke fuldt søgbar: Link: http://atlasfloradanica.dk/

Lokale databaser
Biologisk Forening
Fund og bemærkninger om karplanter, samt udvalgte padder, krybdyr
for Nordvestjyllands
og dagsommerfugle i Nordvestjylland, inklusiv Thy. Link: http://bfndatabase over naturnyt.dk/om-naturdata/
data
Tabel 1: Oversigt af elektroniske ressourcer/databaser hvorfra der kan hentes data om naturen i Nationalpark Thy. Relevante inputdatabaser for hver enkelt af aktiviteterne i lag 1, her noteret i kolonnen yderst til højre.

Naturværdier i Nationalpark Thy
Nationalt perspektiv
Klitlandskaberne i Nationalpark Thy indeholder indlysende naturværdier af international betydning
(Nielsen & Pedersen 2004; Biologisk Forening for Nordvestjylland (BFN) 2008; Toft 2013; Aude
et al. 2014; Andersen et al. 2015; Aude & Frederiksen 2015). Udpegningsgrundlaget for områdets
fem habitatområder afspejler dette i betydelig grad hvad angår repræsentationen af naturtyper. Derimod afspejler udvalget af arter i udpegningsgrundlaget kun i begrænset omfang de unikke værdier i
området, da størsteparten af disse er vidt udbredte og uden specifik tilknytning til naturtyper inden-
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for nationalparken. For at få bedre overblik over de vigtige arter i Nationalpark Thy har vi derfor
taget udgangspunkt i analyser, vi har gennemført på CMEC, med henblik på at skabe et videngrundlag for prioritering af naturindsatsen i Danmark. Med udgangspunkt i princippet om komplementaritet (Petersen et al. 2012), viser analyserne med al tydeliglighed, at Nationalpark Thy har essentiel
betydning for bevarelse af biodiversitet i Danmark. Der indgår i alt 537 rødlistede arter i datasættet.
Af disse findes 68 i Nationalpark Thy, og for 12 af disse har området afgørende betydning, idet de
findes i mindre end ti celler (10 x 10 km) i Danmark (tabel 2). Disse arter er overvejende karplanter
og fugle knyttet til lysåbne habitater, inklusiv kalkskrænter og ren-vandede søer, men der indgår
også to svampearter knyttet til klitplantager. Udover disse meget specifikke analyser, der kun omfatter en mindre del af Danmarks biodiversitet, har vi set mere bredt på forekomsten af rødlistede
arter i området, hvor særligt svampe (inkl. laver), fugle og dagsommerfugle springer i øjnene som
organismegrupper med en væsentlig forekomst. Også for disse grupper er der i høj grad tale om
arter knyttet til klitlandskabet, inklusiv kalkskrænter og søer, selvom der også findes en del rødlistede svampe knyttet til klitplantagerne. Overordnet set viser vores analyse af naturværdier således,
at nationalparkens formålsparagraf 1, med fokus på de lysåbne naturtyper, rent biodiversitetsmæssigt er langt mere væsentlig end formålsparagraf 2, som har fokus på at øge den biologiske mangfoldighed af naturligt hjemmehørende arter i plantager og dyrkede arealer. Dette afspejles i vores
udvalg af indsatser til basisprogrammerne. For nærmere detaljer henvises til afsnit for de enkelte
organismegrupper.

Art

DK navn

Tephroseris integrifolia

Bakke-fnokurt

Antal
10x10 km
kvadrater
i DK
10

Tricholoma matsutake

Duft-ridderhat

Carex chordorrhiza
Pluvialis apricaria

Artsgruppe

Sjælden (Rarequartile)

Rødliste kategori

Kvadrater

Karpl. Andre

Sjælden

VU

52

3

Svampe

Sjælden

EN

51, 64

Grenet star

3

Karpl. Andre

Sjælden

EN

52

Hjejle

3

Fugle

Sjælden

CR

64, 105

Draba incana

Hvidgrå draba

8

Karpl. Andre

Sjælden

VU

52

Russula rhodopus

Lak-skørhat

5

Svampe

Sjælden

VU

52

Najas flexilis

Liden najade

2

Karpl. Andre

Sjælden

EN

52, 65

Asio flammeus
Polygonum
raii_ssp_norvegicum
Schoenus nigricans

Mosehornugle

6

Fugle

Sjælden

EN

52

Norsk pileurt

3

Karpl. Andre

Sjælden

VU

105

Sort skæne

7

Karpl. Andre

Sjælden

VU

52

Subularia aquatica

Sylblad

1

Karpl. Andre

Sjælden

CR

64

Tringa glareola
Tinksmed
9
Fugle
Sjælden
VU
52, 64
Tabel 2: Artsliste for truede arter for Nationalpark Thy fundet på baggrund af en national komplementaritetsanalyse. Rødliste kategorier er fra IUCN’s rødliste og rangerer efter følgende: RE: forsvundet, CR: kritisk truet, EN: moderat truet, VU: sårbar, NT: næsten
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truet.
Kriterier
for
klassificering
kan
ses
på:
http://bios.au.dk/videnudveksling/til-myndigheder-og-saerligtinteresserede/redlistframe/soegart/. Kvadrater refererer til kvadratnet, 10x10km (Petersen et al. 2012).

Eksisterende overvågning - GIS-analyser af moniteringsdata mv.
Der foreligger en omfattende viden om biodiversiteten i Nationalpark Thy fra naturhistoriske registreringer, forskningsprojekter samt lokale og nationale overvågningsprogrammer. Vi har sammenfattet og gennemgået disse data med henblik på at afdække behov for supplerende kortlægning og
overvågning. I denne proces har vi haft særligt fokus på data, som lever op til følgende kriterier:


Maximalt er 20 år gamle



Kvalitetssikrede



Med præcis stedfæstelse



Indsamlet efter reproducerbar metode



Repræsentative for nationale naturværdier i Nationalpark Thy



Indsamlet efter velbeskrevet metode

Dertil kommer data fra enkelte fagligt udvalgte undersøgelser af ældre dato samt strøfund af rødlistede arter.
På baggrund af de indsamlede data har vi udarbejdet en række relevante GIS-lag, som inkluderes i
programmet, og som har været med i prioriteringsprocessen, hvor organismegrupper og indsatser er
blevet opvejet imod hinanden (se tabel 3, side 13). Disse GIS-lag kan vise den rumlige fordeling af
følgende data indsamlet i Nationalpark Thy:


Beskyttede naturområder (fredninger, Natura2000, § 3)



Naturtyper og arealanvendelse



Reproducerbare moniteringsindsatser (NOVANA, DEVANO, § 3, HabitatVision mosdata)



Strøfund af bilag-IV arter og ansvarsarter for Nationalpark Thy



Strøfund af rødlistede og sjældne arter i Nationalpark Thy

På figur 1 og 2 (side 8 og 9) ses eksempler på udarbejdede GIS-lag.
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Figur 1: Punktdata for reproducerbare moniteringsindsatser i Nationalpark Thy (grænsen markeret med rød). Mosregistrering, HabitatVision, NOVANA-prøvefelter, DEVANO-dokumentationsfelter og § 3-felter.
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Figur 2: Punktdata med artsfund gjort efter 1990 i Nationalpark Thy (grænsen markeret med rød). Krybdyr og padder: bilag IV-arter,
fugle: rødlistede og arter fra fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I, insekter: rødlistede, pattedyr: fredede og bilag IV-arter, karplanter:
rødlistede og ansvarsarter for Nationalpark Thy, svampe: rødlistede.
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Trusler mod naturen i Nationalpark Thy
Det er væsentligt, at kortlægnings- og moniteringsindsatsen i Nationalpark Thy ikke kun har fokus
på de nuværende naturværdier, men også på de potentielle trusler mod disse. Derfor har vi forholdt
os fagligt kritisk til trusler mod naturen i området, som vi har identificeret, eller som er fremhævet
andetsteds, ikke mindst i Natura2000-planerne for områdets 5 Natura2000 områder. Disse planer
oplister en lang række trusler mod områdets naturværdier, men uden at vægte disse.
Invasive arter
Der forekommer adskillige invasive arter i Nationalpark Thy men rynket rose, bjergfyr, glansbladet
hæg, stjerne-bredribbe, amerikansk mink og mårhund fremhæves som særligt problematiske (Natura2000-planer, Aude & Frederiksen 2015). Bortset fra de to sidstnævnte, som er potentielle trusler
mod jordrugende fugle, udgør de øvrige arter en potentiel trussel mod vegetationen især i tørre lysåbne habitater i klitheden. Vi vurderer ikke, at der er belæg for, at de invasive plantearter udgør en
væsentlig trussel mod truede arter i Nationalpark Thy, men udviklingen bør følges nøje især i den
hvide klit, hvor nationalparkens ansvarsarter, skotsk lostilk og strand-snerle deler økologisk niche
med rynket rose. NOVANA-programmet anses generelt for fyldestgørende til at følge den generelle
udbredelse af invasive plantearter, men der bør suppleres med en frivillig monitering af især rynket
rose, hvor den truer skotsk lostilk og strand-snerle. Amerikansk mink og mårhund kan potentielt
have negativ indflydelse på sjældne jordrugende ynglefugle, men på nuværende tidspunkt vurderes
dette som en mindre risiko. Vores anbefalede naturovervågning vil hurtigt og effektivt samle viden
om en eventuel ændret status for disse arter (se blandt andet side 20 og 63).
Færdsel
Vi vurderer, at naturen i NP Thy generelt er meget robust overfor menneskelig færdsel. Se også
afsnittet om manglende dynamik. Samlet vurderer vi, at færdsel mest er et problem i forhold til
sjældne ynglefugle, større rastende vandfugleflokke og krondyr. Større ændringer i infrastrukturen
bør derfor tage hensyn til fuglenes ynglesteder og rastepladser samt opretholde fredfylde steder for
krondyr. Data til vurdering af dette vil sandsynligvis kræve en udbygning af vores foreslående naturovervågning men efter samme metoder.
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Skovdrift og landbrug
Der findes ingen egentlige rester af oprindelig, gammel skov i Nationalpark Thy, selvom små partier med ellesump og pilekrat formodentlig har en naturlig oprindelse. Det gælder bl.a. Døjholt i det
sydøstligste hjørne af Tved Plantage ved Vorring Sø. Lokalt har områdets plantager og selvsåede
løvskove haft en lav forstlig påvirkning siden deres etablering, og indeholder som følge heraf betydelige naturværdier. Det samme er tilfældet for visse mere forstlige nåleplantager på kalkrig undergrund. Skovdriften, og ikke mindst den tilhørende dræning, er en stor trussel mod vandkvaliteten i
søer og vådområder nedstrøms. Desuden findes der stedvist store naturværdier knyttet til lysåbne
biotoper i plantagerne. Disse værdier er truet af tilgroning og af den fragmentering og isolation, som
de omfattende plantagearealer medfører. Naturværdierne knyttet til selve plantagerne kan udvides
gennem ophørt skovdrift, mens rydning til lysåben natur vil gavne den hertil tilknyttede biodiversitet. En sådan konvertering af klitplantagerne til lysåben natur vil styrke det oprindelige naturindhold
i nationalparken i overensstemmelse med nationalparkens formålsparagraffer, men vil lokalt være
en trussel mod nuværende nationale naturværdier knyttet til plantagerne. Det samme gælder en aktiv konvertering til løvskov, som er igangsat over de seneste år. Skovrydning og aktiv konvertering
til løvskov bør derfor kun gennemføres efter en mere detaljeret kortlægning af plantagernes nuværende naturindhold (se side 20) mens genoprettelse af naturlig hydrologi overalt må anses som positiv for naturværdierne.
Tilgroning, manglende dynamik
Vi vurderer, at tilgroning som følge af manglende dynamik og mindsket græsningstryk er en væsentlig trussel mod eksisterende lysåben natur og for truede arter knyttet hertil. I klitlandskaberne er
der artsgrupper, som mangler levesteder, fordi de er afhængige af ”åbninger” i vegetationen skabt af
dyr i kombination med vejr og vind. Et eksempel er manglende vindbrud i klitvegetationen, som
tidligere var normale, men nu forekommer sjældent. Disse er på den lokale skala essentielle for adskillige truede arter knyttet til åbne sandhabitater (Brunbjerg et al. 2015). På den større skala er klitdynamikken vigtig for løbende gendannelse af kalkholdige klitlavninger, og for naturligt næringsfattige, temporære klitsøer. Den eksisterende NOVANA-overvågning suppleret med lav- og
mosmonitering vil give et grundlag for at følge udviklingen, men den foreslåede landskabsanalyse
vil være nødvendig for at sætte udviklingen i en landskabsdynamisk kontekst.
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Dræning, vandkvalitet
Vi vurderer, at forringet vandkvalitet i de klarvandede store søer og til dels i de mindre, delvist
temporære vandsamlinger i klitlavningerne er en væsentlig trussel mod de nuværende meget store
botaniske værdier. Truslerne skyldes især tilførsel af nærings- og humusrigt drænvand fra omgivende plantager og landbrugsarealer og en stigende bestand af rastende andefugle i området begynder
også at kunne spille en rolle. Det foreslåede program for basismonitering og overvågning af kvalitet
vil følge denne udvikling.
Pesticider og gifte fra landbrug
Vurderes ikke at være en væsentlig trussel mod naturen Nationalpark Thy.
Luftforurening, kvælstofnedfald mv
Det årlige kvælstofnedfald i Nationalpark Thy ligger mellem 10-16 kg N/ha (Ellermann et al. 2015).
Vi vurderer, at en kvælstofpåvirkning i denne størrelsesorden er en væsentlig trussel for de mest
næringsfølsomme naturtyper i Nationalpark Thy. Det gælder særligt for de klarvandede søer (tålegrænse 5-10 kg N/ha/år), og i mindre omfang for klitlavninger (tålegrænse 10-25 kg N/ha/år) og for
grå klit og klithede (tålegrænser 10-20 kg N/ha/år) (Bak 2013). For Nationalpark Thy står den nærmeste aktive målestation for kvælstofnedfald på nuværende tidspunkt ved Ulfborg, som ligger ca.
70 km (i fugleflugtslinje) syd for nationalparken (Ellermann et al. 2015). Oprettelse af en målestation i Nationalpark Thy vil bidrage med præcise data for den luftbårne kvælstofdeponering i parken,
hvilket i lyset af næringsfølsomme og værdifulde naturtyper omtalt herover, må anses som værdifuld viden i forbindelse med fremtidig forvaltning. Den foreslåede registrering og løbende overvågning af klithedevegetationen (NOVANA-program suppleret med lav- og mos-monitering) vil desuden kunne indikere ændringer og udviklingen af kvælstofnedfaldet i Nationalpark Thy.
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Prioritets-

Relevans

Relevans

basisregistrer

naturovervåg

Landskabshistorisk analyse (GIS)

1.

×××

×*

Analyse af vegetationsudvikling og
forekomst af rødlistede arter
Kortlægning af værdifulde biotoper i
skov og plantage
Vegetation på klitheder og kalkskrænter
Vegetation: Overvågning af udvalgte
rødliste- og ansvarsarter
Vegetation i søer

1.

×××

2.

Element

lag
(1., 2., 3.)

Naturværdier af
national betydning

Trusselvurdering

Eksisterende
viden i Nationalpark Thy

Metoder (Reproducerbarhed og sammen-

Borger-inddragelse

lignelighed)

×××

×××

×

××

×

×*

×××

×××

××

×××

××

××

×*

××

××

×

×××

×

1.

×××

×××

×××

××

××

×××

××

2.

×

××

×××

××

××

××

×××

1.

×××

×××

×××

×××

××

×××

×××

Vandkvalitet

1.

×××

×××

×××

×××

×

×××

××

Dagsommerfugle

1.

×××

×××

×××

×××

××

×××

××

Ynglefugle (på klithede, klitmose og
Agger tange)

1.

×

×××

×××

×

××

×

××

Bestanden af natravn i skovområder

2.

××

×

×

×

×

×

×

Ynglefugle i skovområder

2.

×

××

×

×

×

×

××

Totaloptælling af fåtallige ynglefugle
i hele Nationalpark Thy
Bestandsovervågning af gæs og
svaner og andre vandfugle
Pattedyrsovervågning med kamerafælder

2.

××

××

××

×

×

×××

××

2.

×

××

×

××

×

×××

×××

×××

×××

×

××

×××

×××

Forekomst af birkemus

2.

××

××

×××

×

×

××

××

Flagermus

3.

×

×

×

×

×××

×××

×

Manuel kronvildttælling

2.

××

×

×

×××

××

×××

Forekomst af strandtudse

2.

××

×

×

××

××

×××

××

Storkrebs og vandbiller

2.

××

×

××

?

×

×××

×

Forekomst af spidssnudet frø og stor
vandsalamander
Svampe på klitheder og overdrev
(inkl. Kalkskrænter og søbredder)

2.

×

××

×××

××

×××

×××

×

2.

××

××

×××

×

××

×

××

Svampe i klitplantager

2.

××

××

××

×

××

Svampe i pilekrat

××

××

×××
×

×

2.

×

×

×

××

1.
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Tabel 3: Prioriteringsgrundlag for valg af indsatsområder for basisregistrering og naturovervågning. Elementer vægtes ved × = lav, ×× = middel, ××× = høj. Rød skrift er elementer til
basisregistrering, grøn skrift er elementer til naturovervågning. *Vil efter gennemførsel give meget værdifuldt input til udvikling og forbedret fokus af øvrige overvågningsprogrammer.

Minimumsprogram for basisregistrering
De fire anbefalede indsatsområder
Landskabshistorisk GIS-analyse
Nationalpark Thy omfatter nogle af de få større områder med næsten oprindelig natur i Danmark.
Landskabet har i takt med den historiske udnyttelse afgivet mindre arealer til agerbrug, men det er
især den aktive bekæmpelse af sandflugt gennem anlæg af klitplantager og udplantning af hjælme,
som har påvirket landskabet og de tilknyttede biologiske værdier i nyere tid.
For at kortlægge og stedfæste disse ændringer i tid og rum anbefaler vi, at der udføres en landskabshistorisk analyse, som indebærer sammenligning og analyse af historiske kort og luftfotos
over nationalparken. Denne analyse vil bidrage med information om nationalparkens udvikling fra
ca. 1720 og frem til nu med fokus på klitdynamik, ændringer i hydrologi, højdekurver, anlæg af
plantager og landbrugsaktiviteter. Disse parametre er vigtige at medtage i forbindelse med fremtidige indsatser for at bibeholde og genskabe naturlige forhold i Nationalpark Thy. For mere information og et eksempel, se afsnittet ”Landskabshistorisk analyse” på side 31.

Vegetation og landskabsudvikling
Vi anbefaler, at der gennemføres en basisregistrering af botaniske værdier i nationalparkens klitlandskaber, inklusiv vandsamlinger og tilgrænsende kalkskrænter. Desuden anbefales det, at ca. 25
søer (10 % af lokaliteterne fra den eksisterende kortlægning af sommervegetation i søer fra 2011
ved KU i samarbejde med Biologisk Forening for Nordvestjylland) bør genbesøges og undersøges
for forekomst af de nævnte plantearter (se side 22). En usædvanlig høj vandstand i 2011, hvor størstedelen af undersøgelsen fandt sted betyder, at man på baggrund af de dengang anvendte metoder
ikke kan konkludere, om de nævnte planter (se side 22) findes i de pågældende vandsamlinger.
Samlet set indebærer dette følgende undersøgelser af vegetationen i Nationalpark Thy:
-

Samkørsel af indsamlede DEVANO og NOVANA plantedata, mosdata samt registreringer
af udvalgte arter (rødliste-arter*, bilag IV* og Nationalpark Thy ansvarsarter* samt søvegetation**) (*indgår i leverede GIS filer fra CMEC. **burde allerede være i Nationalparks Thy’s varetægt).

-

Samkørsel af vegetationsdata med den landskabshistoriske analyse omtalt ovenfor.
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-

Analyse af kendte forekomster af rødlistede arter og deres tilknytning til vegetationstyper og
landskabshistorie.

-

Kortlægning af laver i klit, hede og på kalkskrænter (inkl. lysåbne dele af plantager).

-

Transekt-kortlægning af sommervegetationen i ca. 25 søer, som genbesøges på baggrund af
undersøgelse fra 2011

-

Supplerende indsamling af standardiserede vegetationsdata for laver, mosser og karplanter i
tørre habitater

Udførelse af denne basisregistrering vil give et dækkende videngrundlag for vegetationen i den lysåbne natur i nationalparken. For yderligere information se afsnittet ”Vegetation og landskabsudvikling” på side 20.

Vandkvalitet og kilder til brunfarvning
Nationalpark Thy huser nogle af de mest biologisk værdifulde søer i Danmark. Her trives mange
sjældne og rødlistede arter fra både plante-, svampe- og dyreriget. Meget af denne diversitet findes
på grund af den høje vandkvalitet, som blandt andet er et resultat af den næringsfattige, stedvist
kalkrige undergrund. Dog er vandkvaliteten i mange søer, og dermed også den høje biologiske diversitet, truet på grund af tilførsel af næringssalte og humusstoffer.
Derfor anbefaler vi at måle humusstoffer og næringsstoffer i udvalgte primære drængrøfter og de
vandløbs- eller søsystemer som modtager drænvandet. Udvælgelsen bør ske på baggrund af kontrasterende arealanvendelser (f.eks. granplantage, fyrreplantage, løvskov, hede med lyngvegetation),
og hver type af arealanvendelse bør repræsenteres af minimum tre arealer. Vi anbefaler desuden, at
de talrige etablerede grundvandsboringer også analyseres for humusstoffer og næringsstoffer (i alt
15 prøver/kvartal i ét år). Desuden skal der udtages vandprøver til analyse for humusstoffer og næringssalte i forbindelse med vegetationsundersøgelser i ca. 25 søer. Udtagning af vandprøver kan
med fordel foretages af frivillige, mens analyse af prøverne bør foretages af certificerede vandkemiske laboratorier. For yderligere information se afsnittet ”Vandkvalitet og kilder til brunfarvning” på
side 35.

Dagsommerfugle
Dagsommerfugle er en af de dyregrupper, der nationalt er i størst tilbagegang. Mere end halvdelen
af de danske arter er således rødlistede. Flere af de meget sjældne arter findes i Nationalpark Thy,
men deres forekomster og bestandstørrelser er kun velkendt for få arters vedkommende.
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På den baggrund anbefaler vi, at der udføres transektmonitering af dagsommerfugle i Nationalpark
Thy. 30 lokaliteter udvælges med øje for fem rødlistede arter: 15 lokaliteter udpeges af en ekspert,
15 vælges ud fra arternes foretrukne habitater. På hver lokalitet udlægges ét transekt, hvorfra der
udføres visuel eftersøgning af arter inden for deres flyvetid og under optimale vejrmæssige forhold.
Alle individer registreres, og hvert transekt besøges tre gange pr. år i en toårig periode. For yderligere information henvises til afsnittet ”Invertebrater” på side 46.

Forslag til anden vigtig basisregistrering


Kortlægning af værdifulde biotoper i skov og plantage



Funga i lysåbne habitater:
o Svampe på klitheder og overdrev inkl. kalkskrænter
o Svampe i klitplantager
o Svampe i pilekrat



Vandbiller og storkrebs



Kortlægning af forekomst af birkemus i Nationalpark Thy



Kortlægning af forekomst af strandtudse i Nationalpark Thy
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Minimumsprogram for naturovervågning
Vegetation i klitheder
Vi anbefaler at supplere den planlagte karplantemonitering i NOVANA-regi med en registrering af
laver og mosser i den kommende planperiode, da disse ikke medtages på artsniveau i NOVANAprogrammet. Hvis muligt bør denne registrering foregå integreret med NOVANA-moniteringen og
overvågningen bør gentages i hver NOVANA-planperiode. Alternativt bør det sikres, at lav- og
mosfloraen overvåges i hver seksårige planperiode i Nationalpark Thy med udgangspunkt i HabitatVision’s moskortlægning fra 2015. For yderligere information henvises til afsnittet ”Vegetation
og landskabsudvikling” på side 20.

Vegetation i søer
Vi anbefaler, at man med seks års mellemrum laver en botanisk undersøgelse af 15 udvalgte søer på
baggrund af basisregistreringen. De botaniske undersøgelser kan med fordel foretages af frivillige.
For yderligere information henvises til afsnittet ”Vegetation og landskabsudvikling” på side 20.

Vandkvalitet og kilder til brunfarvning
På baggrund af basisregistreringen udvælges 15 grundvandsboringer, grøfter, vandløb eller søer,
hvor der hvert sjette år udtages vandprøver kvartalsvist til analyse af humusstoffer og næringsstoffer. I forbindelse med de botaniske undersøgelser hvert sjette år anbefaler vi desuden, at der ved
samme lejlighed udtages vandprøver til analyse af humusstoffer og næringssalte. De indsamlede
data vil supplere den eksisterende NOVANA overvågning af udvalgte søer, der isoleret ikke har et
detailniveau, der er egnet til at overvåge udviklingen i vandkvalitet i Nationalpark Thy. Udtagning
af vandprøver kan foretages af frivillige, mens analyserne bør foretages af certificerede vandkemiske laboratorier. For yderligere information henvises til afsnittet ”Vandkvalitet og kilder til brunfarvning” på side 35.

Dagsommerfugle
Vi anbefaler, at dagsommerfugle overvåges med metodisk baggrund i basisregistreringen, hvor de
udlagte transekter genbesøges, og individer af dagsommerfugle noteres. På den måde kan bestands-
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udviklingen af gruppen følges, hvilket kan danne grundlag for forvaltningsplaner for truede arter.
Overvågningen bør udføres ved én af følgende løsninger:
1) Konsulent optræner frivillige til at gennemgå de udlagte 30 transekter og eftersøge dagsommerfugle tre gange årligt over en toårig periode.
2) Konsulent udfører overvågning af 20 udvalgte transekter (udvælges på baggrund af basisregistreringen), som hver besøges tre gange årligt, over en toårig periode.
For yderligere information henvises til afsnittet ”Invertebrater” på side 46.

Ynglefugle
Tællinger af ynglefuglene i klithede-områder dækkes allerede af Naturstyrelsen, men vi vurderer, at
der er stort behov for en standardisering og opdatering af metoden. Derfor anbefaler vi, at ynglefuglene løbende overvåges efter standardiserede metoder, så det er muligt at sammenligne data fra år til
år. Det indbefatter, at der moniteres efter fastlagte ruter, og at fuglene optælles i afstandsbånd (distance-sampling), hvorved data bliver kvantitative.
De ynglende vadefuglearter på Agger Tange er af national betydning, og ved en ganske lille forbedring af den eksisterende metodik udført af Naturstyrelsen kan viden om bestandenes tilstand forbedres og sikres for eftertiden. Grundet de artsspecifikke forskelle for optimalt optællingstidspunkt bør
ynglefugle på Agger Tange tælles to gange om året. Én tidlig fjerntælling og én senere enggennemgang i stil med den nuværende udført af Naturstyrelsen. Metoden bør standardiseres og fastlægges,
så data bliver sammenlignelige fra år til år. For yderligere information henvises til afsnittet ”Fugle”
på side 55.

Pattedyr
De større pattedyr er en vigtig gruppe for Nationalpark Thy, både fordi gruppen indeholder flere
spændende og vigtige arter på nationalt plan, og fordi dyrene har direkte indflydelse på habitaterne.
Desuden indeholder gruppen flere invasive arter, som der er stort ønske om at kunne følge. Derfor
anbefaler vi, at der foretages pattedyrovervågning ved hjælp af kamerafælder. Opsætning af kamerafælder vil give indblik i de relative bestandsstørrelser og forekomster af alle større pattedyr i Nationalpark Thy; fra mink og odder til ulv og kronhjort. Denne type overvågning i Nationalpark Thy
vil være det første, større, standardiserede projekt med brug af kamerafælder i Danmark og dertil
kommer resultater fra fotodata, som kan vise arter som ellers sjældent opleves. For yderligere information henvises til afsnittet ”Pattedyr” på side 63.
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Forslag til anden vigtig naturovervågning
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Vegetation: Overvågning af udvalgte rødliste- og ansvarsarter



Svampe på klitheder og overdrev inkl. kalkskrænter



Svampe i klitplantager



Birkemus (supplement til planlagt NOVANA overvågning)



Manuel kronvildttælling som ved Blåvandshuk



Ynglefugle i skovområder



Totaloptælling af fåtallige ynglefugle i delområder



Registrering af ynglesucces af udvalgte arter



Bestandsovervågning af gæs og svaner



Forekomst af spidssnudet frø og stor vandsalamander

Vegetation og landskabsudvikling
1. Introduktion
Som primærproducenter er planter definerende for næsten alle terrestriske naturtyper i Danmark.
Knap 2000 plantearter kan regnes som naturligt hjemmehørende i Danmark, heraf ca. 625 mosser
og ca. 1300 karplanter (Buchwald et al. 2013). Mosserne er endnu ikke rødlistevurderet, mens 2024
arter af karplanter, inklusiv mange indførte arter er vurderet. Nogle få mosser og adskillige karplanter indgår i internationale naturbeskyttelseskonventioner, herunder Bern-konventionen og habitatdirektivet, og samtlige orkideer og enkelte andre karplanter er beskyttet ved lov i Danmark. Vegetationens struktur og sammensætning er definerende for de terrestriske naturtyper omfattet af EU’s
Habitatdirektiv, og har derfor spillet en central rolle ved kortlægningen af disse naturtyper i det danske DEVANO program. Karplanter og i mindre grad mosser udgør en del af rygraden i overvågningsprogrammet for disse naturtyper (NOVANA programmet), ligesom vegetationens struktur og
sammensætning spiller en central rolle ved kortlægning og vurdering af naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Atlas Flora Danica, der blev igangsat i 1992, har bidraget afgørende til
kendskabet til Danmarks karplanteflora. Udgivelsen af det tilhørende trebindsværk (udgivet 10.
december 2015) har været ventet med stor tålmodighed og spænding. Vores viden om mosserne i
Danmark er mere fragmenterede, men bryolog-kredsen har de senere år været ganske aktive med
ekskursioner og kortlægningslejre rundt om i Danmark.
1.1 Beskyttede og rødlistede arter i Nationalpark Thy
Der er registreret mindst 24 rødlistede karplanter indenfor Nationalpark Thy, hvoraf to arter, grenet
star og stivtoppet rørhvene ikke er rapporteret siden 1995, ifølge oplysninger på hjemmesiden for
Biologisk Forening for Nordvestjylland (BFN - http://bfn-nyt.dk/; november 2015). Langt størsteparten af de rødlistede arter er knyttet til klitlavninger, herunder renvandede, delvist udtørrende søer
samt større klitsøer. Et mindre antal rødlistede arter er knyttet til områdets kalkskrænter og en enkelt findes på forstrand. Kun en enkelt af de fra nationalparken kendte plantearter, liden najade,
indgår i habitatdirektivets mere strikse bilag II og IV. Kun ganske få mosser er internationalt beskyttet, og kun tre danske arter indgår i bilag II og IV på EU’s habitatdirektiv. Ingen af disse er
kendt fra Nationalpark Thy. Endelig må det nævnes, at flere af de i området kendte planterarter er
fredede i Danmark, og derfor ikke må efterstræbes. Det gælder de fra området kendte orkidearter
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samt skotsk lostilk og gulgrøn brasenføde. Også stilk-månerude (sidst set 1965), og hestetunge er
fredede, men kendes ikke længere i området.
1.2 Unikke arter for Nationalpark Thy
Nationalparkområdet omfatter nogle af de botanisk mest værdifulde klitlandskaber i Danmark. I de
ydre klitter findes således næsten hele den danske bestand af skotsk lostilk og strand-snerle, mens
den ret dårligt kendte norsk pileurt kun er kendt fra få voksesteder langs den jyske vestkyst. Det er
dog især de fugtige klitlavninger og lavvandede søer, som har en unik flora. Klitsøernes flora er
enestående i dansk sammenhæng. Det særegne ved nationalparkens vandvegetation er en betydelig
forekomst af grundskudsplanter, bl.a. tvepibet lobelie, som er sjælden i Danmark, men ganske hyppig i Thy. Bemærkelsesværdig er også tilstedeværelse af særegne vandskudsplanter såsom aflangbladet, brodbladet og tråd-vandaks, storlæbet og kortsporet blærerod, flydende kogleaks, smalbladet
pindsvineknop og svømmende sumpskærm. I dansk sammenhæng er forekomsten af sylblad og
liden najade enestående. Sylblad kendes ifølge Biologisk Forening for Nordvestjylland (BFN) aktuelt fra Tvorup Hul (hvor den dog ikke er genfundet de senere år) samt måske Førby Sø, hvor den
blev nyfundet i 2011. Liden najade kendes aktuelt kun fra Nors Sø. Ganske mange grundskudsplanter såsom liden siv, strandbo, tvepibet lobelie, pilledrager og sekshannet bækarve vokser både under
vand og på land, og det er formentlig en af grundene til deres succes i grundvandsfødte søer og
vandsamlinger, hvor vandstanden veksler meget. Blandt planterne i bredzonen på land er fin bunke
hyppig. Andre og sjældnere arter omfatter langbladet soldug, vandportulak, tusindfrø og dværgulvefod. Blandt sjældne og karakteristiske hedemosearter kan i øvrigt fremhæves klokke-ensian og spæd
pindsvineknop, mens sort skæne findes i rigkærsvegetation i klitlavning påvirket af trykvand eller
skalgrus. Grenet star og stivtoppet rørhvene, som tidligere er kendt fra hedemoser i området, synes
nu at være forsvundne.
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Art

Rødliste
kategori*
(DK)

Antal kendte
10 x 10 km
kvadrater i
DK**

Ansvarsart Nationalpark
Thy***

Norsk pileurt

VU

3

Skotsk lostilk

LC

X

10-25

Forklit

Strand-snerle

LC

X

10-25

Forklit

Bakke-fnokurt

VU

1

Kalkskrænter

Dansk kambunke

NT

2

Kalkskrænter

Hvidgrå draba

VU

4

Kalkskrænter

Bredbægret ensian

VU

1

Klitlavning

Dværgulvefod

VU

4

Klitlavning

Fin siv

DD

5

Klitlavning

Grenet star

EN

Hjertelæbe

NT

X

50-100

Klitlavning

Krybende ranunkel

NT

X

10-25

Klitlavning

Langbladet soldug

VU

X

8

Klitlavning

Småblomstret siv

DD

1

Klitlavning

Stilk-siv

VU

3

Klitlavning

spæd mælkeurt

NT

50-100

Klitlavning

Stivtoppet rørhvene

EN

Syl-firling

VU

Dværg-siv

LC

Fin bunke

Antal forekomster i Nationalpark Thy***

Overordnet
levested
Forklit

10

8

3

Klitlavning

Klitlavning
1

Klitlavning

X

25-50

Klitlavning

LC

X

<100

Klitlavning

Bjergbregne

LC

X

50-100

Plantager

Guldskæl-mangeløv

NE

X

25-50

Plantager

Sort skæne

VU

4

Rigkær

Brodbladet vandaks

VU

10-25

Søer

Gulgrøn brasenføde

NT

X

7

Søer

Kortsporet blærerod

EN

X

2

Søer

Liden najade

EN

X

4

Søer

sortgrøn brasenføde

NT

X

4

Søer

storlæbet blærerod

NT

10-25

Søer

Strandbo

NT

50-100

Søer

Sylblad

CR

1

Søer

Tråd-vandaks

VU

10-25

Søer

Flydende kogleaks

LC

X

25-50

Søer

Pilledrager

LC

X

10-25

Søer

Sekshannet bækarve

LC

X

7

Søer

7

2

1

Noter

X

Forsvundet fra
Nationalpark Thy?

Forsvundet fra
Nationalpark Thy?

Habitatdirektivets
bilag IV

Tvepibet lobelie
LC
X
25-50
Søer
Tabel 4: Oversigt over rødlistede plantearter og tidligere udpegede ansvarsarter i nationalpark Thy.*Rødlistekategorier baseret på
IUCN’s system implementeret i den danske rødliste (Wind & Pihl. 2010): LC: Ikke truet, NT: Næsten truet, VU: Sårbar, EN: Moderat truet, CR: Kritisk truet, DD: Utilstrækkelige data, NE: Ikke bedømt **Baseret på analyser af Anders Højgaard, CMEC, KU.
***Ifølge BFN (2005, og senere opdateringer)
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Et andet botanisk værdifuldt landskabselement udgøres af stenalderhavets kalkskrænter. Her vokser
bl.a. hvidgrå draba og bakke-fnokurt, som begge kun har ganske få danske voksesteder i de nordjyske kalkområder. I de ældste dele af nåletræsklitplantagerne er der stedvist sket en etablering af en
karakteristisk nåleskovsflora med i Danmark sjældne arter som bjergbregne, femradet og otteradet
ulvefod samt orkideerne hjertebladet fliglæbe og knærod. De vigtigste plantearter i området er opsummeret i tabel 4.
Også for mosser er nationalpark Thy af enestående betydning. Klithedernes lavninger er meget
værdifulde med forekomst af mindst 15 arter af tørvemosser og mange specielle levermosser, bl.a. i
slægterne dværgtråd, foldblad, kantbæger og tveblad. Klithederne huser desuden den sjældne og
specielle pære-møgmos, som er knyttet til kokasser i hedemoser. Også kalkskrænterne huser sjældne og specielle mosser, ikke mindst skygge-kalkmos, som kun med sikkerhed findes få andre steder
i Danmark. På mere forstyrret kalkbund langs spor og veje er der således gjort fund af de to sjældne
og dårligt kendte arter gul snoblad og tyges snoblad. Udover klithederne huser området en række
sjældne eller dårligt kendte mosser, der lever som epifytter på gamle løvtræer i plantager, moser og
til dels i haver mv.
1.3 Status for kortlægning/viden i Nationalpark Thy
Der foreligger en ganske omfattende viden om floraen i Nationalpark Thy, som er opnået gennem
mange forskellige indsatser. Ikke mindst har Biologisk Forening for Nordvestjylland gjort et meget
dedikeret arbejde for at kortlægge floraen indenfor nationalparkens område, som er dokumenteret af
BFN (2005), med løbende opdateringer på nettet (http://bfn-nyt.dk). Indenfor de seneste år har Biologisk Forening for Nordvestjylland desuden medvirket i en omfattende undersøgelse af omkring
220 søer og vandsamlinger i nationalparken, hvilket udgør en meget værdifuld basis for fremtidig
overvågning.
Derudover er der foretaget en omfattende, professionel kortlægning af habitatnaturtyper indenfor
habitatområderne i DEVANO-programmet (senest i 2010 til 2011), og af § 3 natur udenfor habitatområderne (seneste kortlægning blev afsluttet i 2014, men med ansvar for løbende opdatering i
kommunalt regi). Miljøportalen indeholder således oplysninger og plantelister for 995 DEVANO
dokumentationsfelter og 51 § 3 dokumentationsfelter indenfor nationalparkens område. Derudover
er der udlagt i alt 1.361 felter til overvågning af Habitatnaturtyperne; se nedenfor.
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Den invasive art, rynket rose er kortlagt med forskellige metoder af henholdsvis Skov- og Naturstyrelsen & By- og Landskabsstyrelsen (2008) og Cowi (2013 – se også Nationalpark Thy (2013)).
Førstnævnte rapport er baseret på feltkortlægning i helholdsvis 2004 og 2007, hvor der tilsyneladende er sket en fordobling af det bevoksede areal fra 8.3 til 16 ha. Cowi’s rapport er baseret på
analyser af luftfotos, delvist optaget med drone, kombineret med en ground truthing i felten, og angiver et areal på mellem 22,6 og 56,6 ha, men med betydelig usikkerhed.
Mosfloraen i Nationalpark Thy er efter danske forhold usædvanlig velbeskrevet, idet konsulentfirmaet HabitatVision, med hjælp fra frivillige, gennemførte en omfattende kortlægning i 2014, hvor i
alt 344 prøvefelter blev undersøgt (Aude & Frederiksen 2015). Kortlægningen blev støttet af 15.
Juni Fonden og Nationalparkfond Thy.
1.4 Status for overvågning i Nationalpark Thy
Som nævnt omfatter NOVANA programmet 1.361 overvågningsfelter indenfor Nationalpark Thy,
fordelt på 98 stationer, hvoraf de fleste er udpeget efter 2010. Af de ældre stationer er tre intensive,
og de var i 2014 undersøgt i alt seks gange, mens yderligere 12 ekstensive stationer var undersøgt to
gange (Aude mfl. 2014). Samtlige stationer er udpeget som led i den nationale overvågning af habitatnaturtypernes udvikling i Danmark, og er derfor ikke udpeget med henblik på at give et mere
lokalt overblik over status og processer. Når samtlige 98 stationer (980 prøvefelter) i løbet af den
næste programperiode bliver gen-overvåget, vil det dog ikke desto mindre give et vigtigt bidrag til
forståelsen af vegetationsudviklingen i de berørte dele af Nationalpark Thy. Ferskvandsbiologisk
Laboratorium ved KU har desuden gennemført en række mere dedikerede studier i fire gåsepåvirkede søer i Ålvand og med fire kontrolsøer på Vangså Hede (tre bachelorprojekter). Dette arbejde
videreføres af en Ph.d.-studerende, som finansieres af andre midler til studier af lobelia-søer, ligesom et specialestudium indledes i Tvorup Hul. Indsamlede data om miljøparametre, undervandsvegetation og omgivelsernes karakteristik indgår i GIS-baserede databaser ved Ferskvandsbiologisk
laboratorium ved KU.
2. Minimumsprogram for basisregistrering
Med mere end 1000 moniteringspunkter i DEVANO og NOVANA programmerne, og en stor frivillig indsats fra Biologisk Forening for Nordvestjylland må floraen i Nationalpark Thy betegnes som
særdeles velundersøgt. Der mangler dog i høj grad en samkørsel af de relevante datakilder og en
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efterfølgende basisanalyse af de botaniske kvaliteter for at bringe disse data i spil. Det anbefales
derfor, at der gennemføres en basisregistrering af botaniske værdier i nationalparkens klitlandskaber, inklusiv vandsamlinger, søer og tilgrænsende kalkskrænter. Dette omfatter:
1) En samkørsel at indsamlede DEVANO og NOVANA plantedata, mosdata fra Aude & Frederiksen (2015) samt udvalgte registreringer (rødliste-arter og sø-vegetation) fra Ferskvandsbiologisk
Laboratorium ved KU, samt evt. Atlas Flora Danica og Biologisk Forening for Nordvestjylland.
Data-samkørslen bør varetages af en ekstern konsulent med erfaring på området.
2) En landskabshistorisk analyse af disse data ift. overordnet vegetationsudvikling baseret på historiske kort og luftfotos (se side 31). Analysen skal have fokus på at forstå betydningen af landskabsudvikling og forstyrrelsesdynamik for nuværende (og tidligere) forekomster af rødlistede
arter i klit, sø og kalkskræntmiljøer indenfor nationalparken, og kan med fordel gennemføres
som et ph.d. projekt, men kan alternativt løses på konsulentbasis.
3) En analyse af kendte forekomster af andre rødlistede arter (fra HNV-kort og andre relevante
datakilder, herunder Søren Tofts kortlægning af spindlere (Toft 2013)) på tværs af organismegrupper i Nationalpark Thy data ift. overordnet vegetationsudvikling baseret på historiske kort
og luftfotos (se side 31).
4) En kortlægning af laver på nationalparkens klitheder (inkl. lysåbne partier i klitplantagerne) og
kalkskrænter baseret på standardiserede metoder. Konsulentfirmaet HabitatVision har pt en ansøgning om en sådan kortlægning til behandling hos 15. Juni Fonden, og videre afklaring af
moniteringsbehov bør afvente et eventuelt tilsagn. Det er planen, at denne kortlægning vil bruge
de samme overvågningspunkter som brugt i kortlægningen af mosser (Aude & Frederiksen
2015), hvilket vi kan støtte. Dog anbefaler vi, at der udlægges et betydeligt antal subjektive
punkter til kortlægning af hot spots for laver, der notorisk findes meget pletvist i klitlandskabet.
5) At den eksisterende botaniske kortlægning af sø-vegetationen suppleres med en mere detaljeret
undersøgelse af specielt sylblad, sortgrøn brasenføde, gulgrøn brasenføde og tvepibet lobelie.
Den eksisterende kortlægning med hjælp fra Biologisk Forening for Nordvestjylland blev primært foretaget i 2011, hvor der var usædvanlig høj vandstand, og hvor man på baggrund af de
anvendte metoder ikke kan konkludere, om de nævnte planter findes i de pågældende vandsamlinger. Vi anbefaler, at minimum 10 % af søerne genbesøges (ca. 25 søer) om sommeren langs
en række transekter ud i søerne. I den forbindelse indsamles tillige vandprøver til vandkemiske
undersøgelser (se side 35).
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6) En supplerende indsamling af standardiserede primære vegetationsdata (inklusiv både laver,
mosser og karplanter) fra tørre habitattyper, hvis der tidligt i analyseprocessen identificeres væsentlige datahuller. Data indsamles ud fra gældende NOVANA-metoder. Ud fra vores nuværende data-overblik skønner vi, at der for kalkskrænterne kan være en mangel på primære vegetationsdata, men det vil også være væsentligt at supplere med en registrering af karplanter i de datapunkter der indgår i moskortlægningen (Aude & Frederiksen 2015), og som forventes at indgå
i en kortlægning af laver. Dette vil gøre vegetationsdata komplette for disse punkter, samt udvide den standardiserede indsamling af vegetationsdata udenfor habitatområderne.
Protokoller
Supplerende basismonitering
- af vegetation, kortlægning af laver, samt overvågning af vegetation (inkl. laver og mosser)
Som udgangspunkt anvendes her NOVANA tekniske anvisninger for overvågning af terrestriske
naturtyper (seneste version, Fredshavn et al. 2015), men suppleret med bestemmelse af mosser og
laver til art (eller artskompleks). Hvis ansøgningen om en lavmonitering fra HabitatVision til 15.
Juni Fonden ikke imødekommes, anbefales det at inddrage samtlige plots på klithede og kalkoverdrev fra moskortlægningen (se Aude & Frederiksen 2015), men med mindre justeringer. Især bør
det sikres, at der udlægges tilstrækkeligt mange strategiske plots (min 20) i hot spot-miljøer i grå
klit.
Kortlægning og overvågning af vegetation i søer
I 25 udvalgte søer (se side 35) udlægges der 8 transekter per sø, fra land og ud til dybdegrænsen af
vegetationen. På hvert transekt udlægges ca. 25 observationspunkter, hvor sammenhørende værdier
af dybde og tilstede-/ikke-tilstedeværelse af de enkelte arter noteres. De ca. 25 observationspunkter
fordeles nogenlunde ligeligt fra ca. 5-10 cm dybde og ud til dybdegrænsen. Hvis der ikke er nogen
undervandsvegetation, noteres dybde og ikke-tilstedeværelse af de relevante arter. Kortlægningen
foregår således:
1. Konstruer et "transektreb", hvor Eppendorpher rør fastgøres for hver 1 m (rørene tjener som
afstandsmål til land og sikrer, at rebet flyder på overfladen).
2. I hver sø udlægges der 8 transekter: Nord, nordøst, øst, sydøst, syd, sydvest, vest og nordvest.
3. Udlæg transektrebet ved at fastgøre det med en pæl på land og 25 m ude i søen. Lav evt. et kortere reb, hvis de mange Eppendorpher rør gør at rebet konstant driller. Start og slut på hvert
transekt notes med en GPS position.
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4. Noter sammenhørende værdier af dybde og tilstede-/ikke-tilstedeværelse af de enkelte arter
samt afstand til land. Hvis transektet ligger på fin fast sandbund, kan man anvende en vandkikkert og et fast areal på ca. 15x15 cm. Hvis det ikke er tilfældet, kan det være nødvendigt at
anvende en gammeldags kloakrenser (en grab på ca. 15x15 cm), hvor man så tager en grabfuld,
og noterer, hvilke arter der optræder i prøven.
5. Der foretages ca. 25 observationer per transekt, eller ca. en per meter.

Prisoverslag
1. ca. 75.000 DKK ved konsulent
2. ca. 200.000 DKK ved konsulent, et ph.d. projekt koster i alt ca. 1 mill. DKK, men har bedre
mulighed for at opnå ekstern finansiering.
3. ca. 20.000 DKK ved konsulent
4. Hvis den nuværende ansøgning ikke imødekommes, bør opgaven løses som en del af punkt 5
5. ca. 10.000 DKK. Kan løftes helt eller delvist af frivillige, bl.a. Fra Biologisk Forening for
Nordvestjylland i samarbejde med Ferskvandsbiologisk Laboratorium ved KU, med beskedne
udgifter.
6. Afhænger meget af omfang; hvis lavmonitering (punkt 3) gennemføres, skønnes der maksimalt
at være behov for 100 ekstra moniteringspunkter, med en skønnet konsulentudgift på 100.000
DKK. Hvis lavmoniteringen ikke opnår fondsstøtte, må der regnes med yderligere udgifter på
skønsmæssigt 150.000 DKK for at basismonitere laver i de naturmæssigt mest unikke naturtyper; klit og kalkoverdrev.
2.1 Forslag til anden vigtig basisregistrering
Kortlægning af værdifulde biotoper i skov og plantage
Nationalpark Thy omfatter betydelige arealer med klitplantager samt mindre områder med mere
eller mindre selvgroet løvskov (overvejende sumpskov, herunder pilekrat). En stor del af klitplantagerne er domineret af indførte træarter, og kan således ikke betegnes som naturlige for området.
Ikke desto mindre findes der i plantagerne flere rødlistede arter, særligt blandt svampene (se side
39), men der er også konstateret flere sjældne mosser (Aude & Frederiksen 2015) og rødlistede insekter (se side 22, ”Komplimentaritetsanalyse”). Da der er planer om at konvertere dele af plantagerne til løvskov, og mere oplagt, at tilbageføre klitplantager til lysåben klithede og kalkoverdrev,
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vil en kortlægning af de mest værdifulde bevoksninger og andre nøglebiotoper i plantagerne være af
stor værdi. Naturstyrelsen har aktuelle planer om at gennemføre en sådan kortlægning indenfor de
nærmeste år, men konceptet er endnu ikke klart. Dog er der ikke planer om en kortlægning af rødlistede arter, ligesom omfanget af feltbesigtigelser vil være begrænset (Peter Friis Møller pers. meddelelse). Det anbefales at følge udviklingen af endelige koncepter nøje, og om nødvendigt, at supplere kortlægningen med en mere dedikeret eftersøgning af udvalgte rødlistede arter, ikke mindst
udvalgte vedboende og mykorrhizadannende svampearter (se afsnittet ”Svampe” side 39), men også
sjældne karplanter, mosser, laver og udvalgte insektgrupper vil være relevante at kortlægge.
Da der ikke findes rester af egentlig gammelskov i Nationalpark Thy, bør der tillige være fokus på
at kortlægge de ældste rester af selvgroet naturskov, hvor den forekommer i nationalparken. Ligeledes bør kortlægningen have fokus på at identificere de tilplantede områder, der har størst potentiale
for at kunne genoprettes som lysåben natur. Det gælder ikke mindst de tilplantede kalkskrænter,
som dog samtidigt indebærer et relevant forvaltningsdilemma, da det typisk er her, de fleste rødlistede svampe knyttet til nåletræer findes (se side 39).
Opgaven kan oplagt løses i et samarbejde mellem en professionel konsulent og frivillige eksperter.
3. Minimumsprogram for naturovervågning
Vegetation i klitter
Som nævnt ovenfor er det planlagt at genmonitere 980 prøvefelter i den NOVANA planperiode, der
starter i 2016. Vi vurderer, at de data, der indsamles i den forbindelse, vil give et værdifuldt indblik
i vegetationsudviklingen i Nationalpark Thy, især hvis der suppleres med op til 100 strategisk udvalgte moniteringspunkter (se punkt 3 og 5 ovenfor). Desværre registreres hverken laver eller mosser på artsniveau i klitnaturtyperne under NOVANA programmet, på trods af at disse udgør en endog meget vigtig del af vegetationen i visse typer af henholdsvis grå klit og klitlavning. Vi anbefaler,
at der sikres midler til at supplere karplantemoniteringen med en dedikeret registrering af laver og
mosser i den kommende planperiode. Hvis det på nogen måde er muligt, bør denne registrering foregå integreret med NOVANA moniteringen. En sådan supplerende mos- og lavregistrering vil være forholdsvis billig (skønsmæssigt 25.000 DKK), og bør gentages i hver NOVANA-planperiode.
Alternativt bør det sikres, at lav- og mosfloraen overvåges i hver seksårig planperiode i Nationalpark Thy med udgangspunkt i de prøvefelter, der blev udlagt i forbindelse med HabitatVisions moskortlægning i 2014. Der blev overvåget 90 prøvefelter i klitnaturtyper under moskortlægningen,
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men der skal formodentlig udvides med et antal strategisk udvalgte lav-felter, der er udlagt i forbindelse med en kommende kortlægning af laver (se punkt 3 ovenfor). En sådan mos- og lavinventering vil skønsmæssigt koste 150.000 DKK (2015 priser) per periode.
Vegetation i søer
Vi anbefaler, at man med seks års mellemrum laver en botanisk undersøgelse af de samme 25 søer,
som indgår i basisregistreringen, og at man ved samme lejlighed udtager vandprøver til analyse af
humusstoffer og næringssalte (se afsnit ”Vandkvalitet og kilder til brunfarvning” side 35). De botaniske undersøgelser samt indsamlingen af vandprøver kan med fordel foretages af frivillige, og kan
derfor gøres meget billigt, skønsmæssigt til 10.000 DKK per gang.
3.1 Forslag til anden vigtig naturovervågning
Overvågning af udvalgte rødliste- og ansvarsarter
Der foregår allerede en væsentlig frivillig overvågning af floraen i Nationalpark Thy ved medlemmer af Biologisk Forening for Nordvestjylland. I øjeblikket er denne indsats kun i begrænset omfang koordineret med den mere målrettede monitering i NOVANA-programmet. Det vurderes, at de
mere udbredte arter knyttet til klithederne er godt dækket af dette program, mens forslaget til minimumsprogrammet for overvågning af vegetation i søerne vil dække denne del af vegetationen. Vi
foreslår derfor, at den supplerende frivillige overvågning fokuserer på mere specielle habitater, udvalgte meget sjældne arter og invasive arter. For rynket rose udgør kortlægningen udført i 2004 og
2007 et meget værdifuldt referencegrundlag. Vi foreslår mere konkret, at den frivillige overvågnings-indsats koncentreres om en løbende overvågning af følgende arter (en endelig prioriteret liste
bør drøftes nærmere med Biologisk Forening for Nordvestjylland).
1. Skotsk lostilk
2. Strand-snerle
3. Norsk pileurt
4. Bakke-fnokurt
5. Hvidgrå draba
6. Sort skæne
7. Rynket rose, især i den ydre klit, hvor den er en potentiel trussel mod skotsk lostilk og
strand-snerle
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4. Muligheder og begrænsninger vedr. borgerinddragelse
Der er gode erfaringer med borgerinddragelse ved kortlægning og monitering af planter i Danmark.
I Thy udgør Biologisk Forening for Nordvestjylland et meget værdifuldt aktiv, som allerede har
indsamlet og formidlet store mængder af relevante data. Løbende sparring med professionelle faglige miljøer kan øge relevansen af dette arbejde, især med henblik på overvågning af den værdifulde
vandplantevegetation samt udvalgte tørbundsarter. Den mere specialiserede og strukturerede overvågning af plantesamfund med NOVANA-metoder er derimod mindre egnet for amatører, da den
indebærer meget rutinepræget men specialiseret arbejde, som kræver særlig træning og stor tålmodighed.
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Landskabshistorisk GIS-analyse gennem kort og luftfotos
En historisk gennemgang af kort (håndtegnede og luftfotos) kan bidrage med stor indsigt i landskabsmæssige ændringer, både naturlige og menneskeskabte i tid og rum.
For Nationalpark Thy vil det være særlig relevant at analysere:


Omfang af dræning og dets betydning for vådområder og søer



Udretning af vandløb og indsigt i deres tidligere naturlige forløb



Klitplantagers anlæg og omfang, samt spredning af selvsået opvækst



Ændringer i vegetation, særligt omfang af blottet sand, grå klit og klithede



Ændringer i udstrækning og forekomst af vandspejl i klitlavninger



Udvikling af nærliggende landbrug

Vi anser en landskabshistorisk analyse som en unik mulighed for at opnå en markant bedre forståelse for udviklingen af landskabet i Nationalpark Thy, hvilket er vigtigt for fremtidige indsatser med
genskabelse af naturlig hydrologi, sammenhæng i klithedenaturen og bevaringsarbejde. Anders Barfod (pers. kommentar) ved Århus Universitet har påbegyndt lignende analyser med fokus på en del
af Lodbjerg klit, gennem to specialeprojekter. Det første af disse projekter, ved Lærke Sofie Glerup
Hansen, forventes publiceret i starten af 2016. Her blev der set på den mere moderne vegetationsudvikling fra 1995 til 2010, mens det nyere projekt ser på udviklingen over de seneste 60 år, men
med mindre detalje. Et projekt der omfatter hele Nationalpark Thy vil med stor fordel kunne udvikles ud fra erfaringer opnået ved de to nævnte projekter, og bør udføres i et samarbejde mellem Aarhus Universitet ved Anders Barfod, og CMEC ved Københavns Universitet.
På følgende sider ses et eksempel på mulighederne i en GIS-analyse. Her følges udviklingen for
området syd for Stenbjerg og vest for Istrup (omtrent midt i parkens længdemæssige udstrækning)
fra det første kort fra 1720 og frem til et luftfoto fra 2012. Området er udvalgt med henblik på, at
afdække ændringer i både hydrologi (dræning, vådområder, søer) og vegetation (naturlig og plantage). Figurerne fremstår relativt simple, og kun nationalparkens nuværende afgrænsning er markeret
(rød polygon). Figurerne skal illustrere, hvilke muligheder der ligger i at udføre detaljerede GISanalyser for Nationalpark Thy og med forskelligt fokus.
Data har dog også begrænsninger, som der bør tages højde for i analysen. De indbefatter blandt andet periodemæssige huller samt det faktum, at årstiden, hvor luftfotos er taget, påvirker de hydrolo-
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giske tilstande (fra vestjyske grundvandsmålinger er det kendt, at grundvandet står højest omkring
1. marts og lavest omkring 1. september), og dermed antal og udbredelse af vandhuller og vådområder. Desuden kan forskel i farve og lysintensitet besværliggøre bestemmelse af vegetationstyper
og underlag. En trænet geograf vil dog kunne tage forbehold for de rent grafiske udfordringer.

Prisoverslag
En GIS-analyse af hele Nationalpark Thy er et forholdsvis tidskrævende arbejde. Vi vurderer, at det
vil kræve ca. tre måneders fuldtidsarbejde for en geograf (inkl. indsamling af kortmateriale, behandling og analyse) for en analyse som indebærer udvikling for:


søer og vådområder,



dræning og vandløbsudretning



klitplantager



vegetation



nærliggende langbrug
Prisoverslag - Landskabshistorisk GIS-analyse
3 måneders GIS-arbejde
Total timer

Ca. 600

timer

Total pris

180.000.-

DKK

Tabel 5: Prisoverslag for udførelse af landskabshistorisk analyse ud fra kort og luftfotos.
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Eksempel på historisk udvikling
For området syd for Stenbjerg Plantage i Nationalpark Thy – fra 1720 til 2012

1780: Kort fra Videnskabernes Selskab. Saltkjær sø er markeret (blå).
Gul = sand/klit, grøn = åbent landskab, brunprikket = hede

1860: Ingen registreret beplantning. Flere søer og vådområder. Klit,
hede, eng og mose.

1920: Massiv dræning (bl.a. af Saltkjær sø) og beplantning. Ca. 50% af
kortudsnittet er blevet til nåleplantage.

1954: Tilsyneladende opgives lidt skov og flere småsøer dukker op.

1995: Flere søer og vådområder dukker igen op (fx sø vest for Markklit
Sande, som var drænet i 1860). Blåskraveret = temporære søer. Kun
Ødlevand beskrives som permanent sø.
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1999: Flere – sikkert temporære – søer dukker op. Ingen ændring i
plantageudbredelse.

2002: Nåleplantage indskrænkes en smule. Antal og udstrækning af søer
minder om i 1860.

2010: Nåleplantage indskrænkes yderligere. Foto er formodentligt fra
sensommer på grund af de få søer og vådområder

2012: Indskrænkning af nåleplantager fortsætter og der ses mange søer
og vådområder.

Digital Tærrenmodel: Viser udvikling i parabelklitter, som har været
stabile i perioden fra 1860-2012.
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Vandkvalitet og kilder til brunfarvning
1. Introduktion
I 1960-1980’erne skete der en betydelig menneskeskabt forsuring i søerne i Danmark ved øget syrenedfald, fremkaldt af svovlsyre og salpetersyre i atmosfæren. Denne udvikling er veldokumenteret for Grane Langsø i Midtjylland og nogle få søer i Nationalpark Thy (fx Kokkær Vand, Præstkær,
Tormål og Tvorup Hul). Dette atmosfæriske syrenedfald er faldet i de seneste 30 år. Vi kan derfor
forvente, at søerne har oplevet øget alkalinitet og pH, hvilket er fastslået at være tilfældet for Grane
Langsø. Der mangler imidlertid nye målinger for at kunne teste denne forventning og fastslå, hvordan værdierne er i dag. Disse målinger bør udføres, fordi søernes naturkvalitet og flora og fauna i
meget høj grad afhænger af vandets pH og alkalinitet.
Fra svenske søer er det kendt, at forsuringen i 1960-1970’erne i betydelig grad førte til nedsat humusindhold og dermed mindre brunfarvning af vandet i en række af især de større søer, fordi jordforsuring kan medføre, at humuskolloiderne bindes kraftigere i jorden. I de seneste år er der omvendt sket en øget brunfarvning af disse søer, hvilket måske skyldtes øget pH i jorden (pga. mindre
syrenedfald), der kan have ført til øget udvaskning. I forbindelse med fremtidige forsuringsstudier i
søerne er det oplagt at måle brunfarvningen, fordi denne er kendt fra tidligere studier i 1970’erne.
Vi skal understrege, at tilførslen af brunfarvet stof også er påvirket af dræning, skovtype, skovfældning og vandafstrømning. Brunfarvning er meget afgørende for lysforholdene og dermed for vandplanternes tilstedeværelse og dybdeudbredelse.
Nationalparkens arealer har også, som det øvrige Danmark og Nordeuropa, oplevet en stigende atmosfærisk tilførsel af uorganisk kvælstof (ammoniak og nitrat) med en 2-4 dobling i løbet af de
seneste 60 år. Der er sandsynligvis også sket en øget tilførsel af partikelbundet fosfat ved øget vinderosion af dyrkede marker. I de seneste 20 år er kvælstofdepositionen faldet. I 2013 var den årlige
kvælstofafsætning som gennemsnit for landet på 14 kg N/ha mod 20 kg/ha for 20 år siden. På grund
af sin beliggenhed mod nordvest ud mod Nordsøen har denne atmosfæriske næringspåvirkning
sandsynligvis været noget mindre i Nationalpark Thy end i mange andre danske områder. Sandsynligvis er den i dag omkring 10-16 kg N/ha (Ellermann et al. 2015). Denne tilførsel overstiger dog
fortsat den kritiske grænse for lobelia-søer, der sandsynligvis ligger på 5 kg/ha, som var nedfaldet i
begyndelsen af 1950’erne. Det vil være vigtigt at vurdere tidsforløbet og størrelsen af denne udvik-
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ling og også følge den fremtidige udvikling på de målestationer, der ligger i umiddelbar nærhed af
Nationalpark Thy. Søernes vandkvalitet og flora og fauna afhænger i høj grad af næringsniveauet,
som tilfældet også er for pH, alkalinitet og humusindhold.
2. Minimumsprogram for basisregistrering
På baggrund af ovenstående og forestående trusler for forringelse af vandkvaliteten i de mange enestående søer i Nationalpark Thy foreslår vi basisregistrering af vandkvalitet og vegetation (se side
26) i 25 af nationalparkens klitsøer. Søerne udvælges efter, hvor der allerede findes en tidsserie af
data, således man fortsætter med de søer, hvor der allerede findes viden, samtidigt med at man udelader dobbeltmonitering af søer der indgår tilfredsstillende i den løbende nationale overvågning. I
øjeblikket gælder det Nors Sø. Dernæst vælges søerne, så man får dækket så stor en variation som
muligt i forhold til beliggenhed, generel naturkvalitet og indhold af humusstoffer. Som et sidste
kriterie kan indgå eventuelle planer for naturgenopretning. Ferskvandsbiologisk laboratorium ved
KU vil ved igangsættelse af program, medvirke til udpegning af søer uden beregning.
Vandprøverne til analyse kan med fordel udtages af frivillige i forbindelse med den botaniske kortlægning af de samme søer (se side 26), og/eller af mandskab fra Naturstyrelsen i forbindelse med
NOVANA-programmet, og bør sendes til analyse ved et certificeret vandkemisk laboratorium.
Derudover bør der hvert kvartal i ét år indsamles prøver fra 15 udvalgte primære drængrøfter,
vandløb og grundvandsboringer som vurderes vigtige for vandkvaliteten i nationalparkens søer,
bl.a. Tvorup Hul. Udvælgelsen foretages på baggrund af kontrasterende arealanvendelser (fx granplantage, fyrreplantage, løvskov, hede med lyngvegetation), og hver type af arealanvendelse bør
repræsenteres af minimum tre arealer. Ferskvandsbiologisk laboratorium ved KU vil medvirke til
udpegning af måleseteder uden beregning ved igangsættelse af program. Prøverne kan med fordel
indsamles af frivillige, men bør sendes til analyse ved et certificeret vandkemisk laboratorium.
Bortset fra standardanalyser indgår en spektrofotometrisk analyse af opløst farvet organisk stof.
Vandet filtreres først igennem et GFF-filter. Herefter måles absorbansen i en 1 eller 5 cm cuvette,
og der måles på bølgelængder fra UV-området til det blå område (320-480 nm). Absorbansen bruges som mål for lyssvækkelsen pga. opløst farvet organisk stof, hvoraf det dominerende er humus
De indsamlede data vil supplere den eksisterende NOVANA overvågning, der ikke har et detailniveau, der er egnet til at overvåge udviklingen i vandkvalitet i de unikke søer og vandsamlinger i
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Nationalpark Thy. Overvågningen vil give et værdifuldt indblik i lokale trusler mod vandkvaliteten,
fx fra skovdrift, landbrug og rastende gæs, som kan omsættes i konkrete forvaltningstiltag
Database
Miljøportalen kan håndtere sådanne data og i Naturdok (www.naturdok.dk) kan man desuden lægge
data og metadata om metodikken. Desuden råder Ole Pedersen, lektor, Københavns Universitet,
over en database for søerne i Thy, men den er ikke er offentlig tilgængelig.
Prisoverslag
Priserne herunder er fastlagt ud fra, at vandprøver indsamles, behandles og analyseres af mandskab
fra Københavns Universitet (der skal dog tages forbehold for, at transportprisen kun er anslået). En
aftale om, at KU udfører både basisregistrering og naturovervågning, vurderes mulig, såfremt områderne, der afdækkes, ligger indenfor KU’s generelle forskningsinteresse i Nationalpark Thy.
Småsøer og vandsamlinger (klithedesøer) (25 udvalgte søer)
Indsamling af prøver: To mand i to dage (10 timer/dag a 500DKK/time)

20.000

DKK

Anslået transportudgift

2.000

DKK

Analyse af pH, alkalinitet, TP, TN og CDOM (25 vandprøver a 500 DKK/stk.)

12.500

DKK

Total timer (to mand*to dage)

40

timer

Total pris

34.500

DKK

Tabel 6: Budget for basisregistrering af vandkvaliteten i 25 klithedesøer.

Brunfarvning og kilder til humusstoffer – (15 prøver/kvartal i ét år)
Indsamling af prøver: To mand i fire dage (8 timer/dag a 500DKK/time)

32.000

DKK

Anslået transportudgift

8.000

DKK

Analyse af 15 prøver/pr. kvartal a 100kr/prøve (15*4 = 60 prøver)

6.000

DKK

Total timer (to mand*fire dage)

64

timer

Total pris

46.000

DKK

Tabel 7: Budget for basisregistrering af brunfarvning af vandmiljøet og kilder til hummusstoffer. 60 prøver på ét år.
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3. Minimumsprogram for naturovervågning
I forbindelse med de botaniske undersøgelser hvert sjette år anbefaler vi, at der ved samme lejlighed
udtages vandprøver til analyse af humusstoffer og næringssalte i søerne. 15 søer bør udvælges på
baggrund af basisregistreringen. Indsamlingen kan med fordel foretages af frivillige, eller i tilknytning til NOVANA programmet, og bør sendes til et certificeret vandkemisk laboratorium for analyse.
Desuden anbefaler vi, at der på baggrund af basisregistreringen udvælges 15 grundvandsboringer,
grøfter, vandløb eller søer, hvor der hvert år udtages vandprøver til analyse af humusstoffer og næringsstoffer. Indsamlingen kan med fordel foretages af frivillige, men bør sendes til et certificeret
vandkemisk laboratorium for analyse.
Vandprøveanalyser og database
Se beskrivelser under minimumsprogram for basisregistrering.
Prisforslag
Priserne herunder er ligeledes beregnet ud fra, at indsamling og analyse udføres af mandskab fra
Københavns Universitet.
Småsøer og vandsamlinger (klithedesøer) (15 udvalgte søer, hver 6. år)
Indsamling af prøver: To mand i to dage (10 timer/dag a 500 DKK/time)

20.000

DKK

Anslået transportudgift

2.000

DKK

Analyse af pH, alkalinitet, TP, TN og CDOM. (25 vandprøver a 500 DKK stk.)

7.500

DKK

Total timer (to mand*to dage)

40

timer

Total pris

29.500

DKK

Tabel 8: Budget for naturovervågning af vandkvaliteten i 15 klithedesøer, hvert sjette år.
Brunfarvning og kilder til humusstoffer (15 prøver én gang om året)
Indsamling af prøver: To mand i én dag (8 timer/dag a 500DKK/time)

8.000

DKK

Anslået transportudgift

2.000

DKK

Analyse af 15 prøver a 100kr/prøve

1.500

DKK

Total timer (to mand*én dag)

16

timer

Total pris

11.500

DKK

Tabel 9: Budget for naturovervågning af brunfarvning af vandmiljøet og kilder til humusstoffer. 15 prøver/år.
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Svampe (inkl. laver)
1. Introduktion
Svampe udgør en stor og artsrig organismegruppe med afgørende økosystembetydning i terrestriske
miljøer. De fleste svampe er heterotrofe, og lever som nedbrydere eller symbionter med planter. Her
er især mykorrhizasvampene velkendte. Laverne udgør en særlig økologisk gruppe, som har samliv
med alger, og dermed er autrotrofe. Mange laver lever som epifytter eller epixyler på levende træer
og sten, mens andre arter indgår i jordbundens vegetationsdække. Dette er ikke mindst tilfældet i
klitlandskaber, hvor især den grå klit kan være helt domineret af laver. Der findes mindst 10.000
svampearter i Danmark, hvoraf mindst 6.000 har makroskopiske frugtlegemer, og kan betegnes som
storsvampe. Ca. 3.700 arter, overvejende basidiesvampe og lav-dannende sæksvampe er rødlistevurderet i Danmark. Svampe indgår ikke i internationale naturbeskyttelseskonventioner, herunder
Bern-konventionen og habitatdirektivet, og ingen svampearter er beskyttet ved lov i Danmark. Et
mindre udvalg af vedboende svampe (13 arter) og epifytiske laver (5 arter) overvåges som indikatorer på strukturvariation og biodiversitet i skovnaturtyperne under NOVANA-programmet. Via
Danmarks Svampeatlas gennemført 2009-2014 med støtte fra Aage V. Jensens Fonde, er vores viden om svampenes forekomst i Danmark bedre end nogensinde, mens vores viden om laverne er
mere fragmentarisk og delvist forældet.
1.1 Beskyttede og rødlistede arter i Nationalpark Thy
Der er registreret i alt 94 rødlistede, ikke lavdannende svampearter indenfor Nationalpark Thy (og
allernærmeste omgivelser) i Danmarks Svampeatlas. Lidt over halvdelen af disse er knyttet til områdets nåleplantager, mens en lidt mindre andel er knyttet til lysåbne naturtyper (primært overdrev
og grøn klit og klitlavninger). Endelig er et mindre antal arter knyttet til moser og krat med løvtræer
eller til udtørrende bredder af ren-vandede søer. En betydelig del af de rødlistede arter i både åbent
land og plantage er knyttet til ekstremt næringsfattige miljøer, gerne med en vis kalkpåvirkning.
Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt et overblik over forekomsten af rødlistede laver i Nationalpark Thy. Der er dog ikke tvivl om, at området har stor værdi for laver tilknyttet klitheder med
åbne sandflader og afbrændt tørv, hvor laverne danner dynamiske successionsstadier, som rummer
talrige rødlistede arter, specielt af slægten Cladonia. I senere successionsstadier er dækningen af

39

rensdyrlaver i klitheden indikator for mængden af lys, der trænger ned til jordbunden under dværgbuskene, men artsdiversiteten af laver er lav. Udover klithederne huser Nationalpark Thy truede
arter, der lever som epifytter på træer i klitplantagernes ældste dele og muligvis på pil i gamle pilemoser.
1.2 Unikke arter for Nationalpark Thy
(* indgår som analysegrundlag for Biodiversitetskortet)
Nationalpark Thy huser en meget rig funga, og er blandt de mest værdifulde områder i Danmark for
både laver og ikke lavdannede svampe knyttet til klitheder. For laverne er særligt den grå klit værdifuld, mens den mest enestående funga af ikke lavdannede svampe er knyttet til klitlavninger og
temporære vandsamlinger. Derudover har de ældste dele af klitplantagerne stedvist udviklet en
egentlig nåleskovsfunga, som indeholder svampearter, der kun findes meget få steder i Danmark.
Nedenfor gennemgås en række rødlistede svampearter, hvor Nationalpark Thy huser en betydelig
del af den kendte danske bestand. Disse arter kan derfor betegnes som særlige ansvarsarter for nationalparken.
Strand-jordtunge CR1. Tilknyttet sommerudtørrende næringsfattige søer med strandbo. Oprindelig
beskrevet fra Danmark i 1890, men siden kun fundet i Navnsø i Himmerland (1996) og ved Tormål
i Nationalpark Thy (2013). En international sjældenhed, der udenfor Danmark kun med sikkerhed
er kendt fra Norge og Sverige. Nationalt prioriteret art for naturbeskyttelse i Sverige (Naturvårdsverket 2006).
Ringløs honningsvamp EN2. Tilknyttet trykvandspåvirkede moser, gerne med sphagnum. Foreslået til optagelse i Bern-konventionens appendiks 1, nationalt prioriteret art for naturbeskyttelse i
England og en kandidat til global rødlistevurdering ved IUCN. I Danmark er den kendt fra fire lokaliteter i Midtjylland, samt fra to ældre fund i Nationalpark Thy (Vandet Klitplantage 1963) og Klitmøller (1964). Det er sandsynligt, at arten stadig findes i området.
Purpursort jordtunge CR. Tilknyttet overdrev og grønklitter. Næsten alle recente danske fund er
fra Thy og Hanherred. Der er to kendte lokaliteter indenfor Nationalpark Thy (Hanstholm Fyrhaver
og Splittergab ved Klitmøller), men arten er sandsynligvis mere udbredt.

1
2

Critically Endagered (kritisk truet)
Endagered (truet)
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Fyrre-vatporesvamp EN. Nedbryder på meget nedbrudte stammer af nåletræ. Anses som en eksklusiv art for naturskovsmiljøer i vores nordiske nabolande. I Danmark kun fundet i Skagen Klitplantage, Silkeborg Nordskov, Dueodde og i Nystrup Klitplantage i Nationalpark Thy.
Bitter korkpigsvamp EN. Mykorrhiza-dannende med fyr på næringsfattig sandbund. Vidt udbredt
og stedvist almindelig i Fennoskandinavien, men under stærk tilbagegang i NV Europa på grund af
eutrofiering. Siden 2000 kun kendt fra Skagen Klitplantage, Holtemmen på Læsø og fra Tved Klitplantage og Nystrup Klitplantage indenfor Nationalpark Thy. Tidligere også samlet i Hvidbjerg
Klitplantage (1938) og Vandet Klitplantage (1974).
Duft-ridderhat* EN. Mykorrhiza-dannende med fyr på næringsfattig sandbund. Vidt udbredt men i
tilbagegang i Fennoskandinavien, og rødlistet i både Sverige (VU) og Norge (NT). I Danmark er
den siden 2000 kun kendt fra Stråsø Plantage ved Holstebro, Bunken Klitplantage og Hune Plantage
i Vendsyssel, samt fra Nystrup Klitplantage indenfor Nationalpark Thy (seneste fund i 2006). Tidligere også samlet i nationalparken ved Lodbjerg Klitplantage, nær Lodbjerg fyr.
Lak-skørhat* VU3. Mykorrhiza-dannende med gran på næringsfattig, sur bund. Vidt udbredt og
stedvist almindelig i Fennoskandinaviens nåleskove, men meget sjælden i Danmark, hvor den siden
2000 kun er kendt fra Silkeborg Nordskov og Linå Vesterskov i Midtjylland samt fra Tved Plantage
i Nationalpark Thy (2006).
Cladonia-slægten
Der er gennem tiden registreret 37 arter af slægten Cladonia (rensdyrlav og bægerlav) indenfor nationalparkens område, men artsantallet er givetvis højere, og der kan ikke herske tvivl om, at Nationalpark Thy er et nationalt vigtigt hot-spot for jordboende laver.
Stjerne-rensdyrlav CR. En overvejende nordlig art knyttet til lysåbne pletter på heder. På landsplan er den aktuelt kun kendt fra meget få lokaliteter, men har formentlig stadig spredte forekomster
i nationalparken. Tidligere fundet både i Hanstedreservatet og i klitterne nord for Flade Sø.
Kyst-bægerlav VU. Er knyttet til åben bund på strandoverdrev og i kystklitter. Tidligere vidt udbredt i Danmark, men er gået stærkt tilbage og er nu meget sjælden. Findes stadig i Hanstedreservatet, og antageligt også andre steder i Nationalpark Thy.

3

Vulnerable (sårbar)
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Kalk-bægerlav CR. Er knyttet til kalkholdig, lysåben jordbund fx på overdrev. Den er i nyere tid
kun fundet sparsomt på Møn og på Djursland, men er tidligere angivet fra Hanstedreservatet (senest
1978), og bør eftersøges i egnede habitater.
Sortfodet bægerlav CR. Er knyttet til fugtige lavninger i klitter og heder. Den har været kendt fra
spredte populationer i det meste af landet, men kendes aktuelt kun fra en lille population i Melby
Overdrev. I Nationalpark Thy er arten registreret i klitterne nær Lyngby (1984), og bør eftersøges i
egnede habitater.
1.3 Status for kortlægning/viden i Nationalpark Thy
Der er ikke gennemført en målrettet kortlægning af mykologiske miljøer i Nationalpark Thy, men
flere af vore dygtigste amatørmykologer, ikke mindst David Boertmann og Torbjørn Borgen, har
besøgt området jævnligt. I de seneste år har Knud Knudsen desuden målrettet eftersøgt især jordtunger i områdets lysåbne naturtyper. Der har været afholdt en mykologisk inventeringslejr i området i 1993. Laverne på brændte flader i Hanstedreservatet har været undersøgt af Vagn Alstrup og
Peter Westergaard. I forbindelse med et specialeprojekt ved Københavns Universitet blev dokumentationscirkler i 2013 udlagt til undersøgelse af jordboende laver i Hanstedreservatet (Emilie Hjort,
Guillaume Horeau og Ulrik Søchting).
1.4 Status for overvågning i Nationalpark Thy
Der foretages ingen overvågning af svampe indenfor nationalparkens område, bortset fra ikke systematisk registrering af uspecificerede Cladonia arter i udvalgte lysåbne naturtyper (fund indmeldt
på Fugleognatur.dk og svampeatlas.dk).
2. Minimumsprogram for basisregistrering
Bortset fra laverne, der indgår som et integreret delelement i forslaget til basisregistrering af klithedens vegetation, indgår svampe ikke i vores forslag til minimumsprogram for basisregistrering. Det
skyldes især, at de mest unikke svampesamfund i Nationalpark Thy, knyttet til klitlavninger, er så
dårligt forstået økologisk, at det vil være vanskeligt at omsætte moniteringsdata i konkrete forvaltningsplaner. Vi anbefaler dog på det varmeste, at der indsamles mere viden om svampe, da Nationalprak Thy uomtvisteligt har national betydning for en række svampesamfund.
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2.1 Forslag til anden vigtig basisregistrering
Svampe på klitheder og overdrev inkl. kalkskrænter
Vi anbefaler, at der foretages en kortlægning af kendte og potentielle lokaliteter for svampe knyttet
til overdrev og grøn klit samt søbreds-svampe ved en professionelt koordineret indsats med inddragelse af lokale interesserede:
1) Strand-jordtunge, ringløs honningsvamp og siddende fontænehat kortlægges målrettet ved undersøgelser af kendte og potentielt egnede voksesteder. For hver art udpeges 10 potentielle eller
kendte voksesteder, som besøges tre gange over to år under formodede egnede tidspunkter for
frugtlegeme-dannelse. Artsforekomster indtegnes på kort, med angivelse af formodede myceliegrænser, hvor dette giver mening. Del 1 er særlig egnet til inddragelse af frivillige, men kræver
løbende sparring med konsulent. Skønnet budget, ca. 20.000 DKK
2) Øvrige aspekter af områdets overdrevs- og klitfunga undersøges gennem undersøgelser af 100
udvalgte faste prøvefelter (radius 15 meter), udvalgt baseret på den botaniske kortlægning og
basismonitering (se side 20). Også disse besøges tre gange over to år. Del 2 er bedst egnet til
professionel monitering ved konsulent, men meget gerne med inddragelse af frivillige. Skønnet
budget, ca. 50.000 DKK
3) Det må forventes, at Nationalpark Thy – ligesom andre næringsfattige klitlandskaber – huser en
rig gødnings-funga, men dette er stort set ikke undersøgt (dog blev den nu kritisk truede priksvamp fundet ved Nors Sø i 1961). Det vil være relevant at foretage en grundlæggende basisregistrering af gødningsvampe indenfor Nationalpark Thy, med fokus på såvel vilde (hare, rådyr,
krondyr) og tamme græssere (heste, køer og får), i det omfang de findes indenfor området. En
basisregistrering kan med fordel gennemføres med inddragelse af frivillige eller studerende med
professionel sparring/ledelse. Kan antageligt gennemføres uden væsentlige udgifter, udover rejsepenge, hvis interesserede frivillige/studerende kan findes.
Svampe i klitplantager
1) Vi anbefaler, at der foretages en gennemgang af potentielt værdifulde nåleskovsmiljøer (især
gammel bjergfyr, klitfyr og skovfyr på ekstremt næringsfattig sandbund, samt bevoksninger af
gran og ædelgran på eller nær gamle kalkskrænter med henblik på kortlægning af miljøer med
forekomst af duft-ridderhat (og andre truede mykorrhizasvampe), fyrre-vatporesvamp (og andre
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truede vedsvampe) samt sjældne epifytiske laver. Kortlægningen gennemføres ved en professionelt koordineret indsats med inddragelse af lokale interesserede, og bør koordineres med en
kortlægning af nøglebiotoper i skov/plantage (se side 20). Skønnet budget, ca. 20.000 DKK.
2) Der er aktuelt kendt ret få svampe tilknyttet løvskov indenfor Nationalpark Thy, men med de
aktuelle planer om at øge løvtræsandelen indenfor de statsejede plantager vil det være relevant
med en basismonitering af eksisterende løvtræsbevoksninger (plantede og naturlige), for derved
at følge forløbet og potentialet for etablering af en naturlig løvskovs-funga i området. En basisregistrering bør baseres på faste prøvefelter udlagt stratificeret, fx med udgangspunkt i moskortlægningen fra 2014 (Aude & Frederiksen 2015) og bør gennemføres professionelt ved konsulent men gerne med inddragelse af frivillige. Skønnet budget, ca. 20.000 DKK.
Svampe i pilekrat
Pilekrat har de seneste 10 år vist sig at indeholde en meget artsrig og særegen funga med mange
boreale islæt. Dette gælder ikke mindst pilekrat i det nordlige Jylland, hvor særligt de vidstrakte
pilekrat nedenfor Fosdalen i Hanherred har vist sig særdeles værdifulde. Der findes i Nationalpark
Thy pilekrat flere steder, som er ret dårligt undersøgt. En basismonitering af disse værdier ville være aktuel, især hvis der nu eller senere planlægges rydning af pilekrat i forbindelse med naturgenopretning. En basisregistrering kan med fordel gennemføres med inddragelse af frivillige eller studerende under professionel ledelse. Skønnet budget, ca. 10.000 DKK.
3. Minimumsprogram for naturovervågning
For jordboende laver i klitter og på kalkskrænter se ”Vegetation og landskabsudvikling” på side 20.
3.1 Forslag til anden vigtig naturovervågning
Svampe på klitheder og overdrev inkl. kalkskrænter
På baggrund af basismoniteringen gennemføres en overvågning af kortlagte lokaliteter for fattigkærs-svampe samt for udvalgte værdifulde grønne klitter og overdrev. Overvågningen planlægges
med opsamling hvert sjette år, idet moniteringen er afhængig af gode svampe-år. Overvågningen
kan i vid udstrækning gennemføres med inddragelse af frivillige, men fuldprofessionel opbakning
er nødvendig i forbindelse med løbende opfølgning, træning af frivillige samt validering af kritiske
fund.
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Svampe i klitplantager
På baggrund af en basismonitering vil en løbende overvågning af de mest værdifulde lokaliteter
samt referencearealer for nåleskovssvampe i Nationalpark Thy være aktuel. Overvågningen planlægges med opsamling hvert sjette år, idet moniteringen er afhængig af gode svampe-år. Overvågningen kan med fordel ske gennem inddragelse af frivillige og med fokus på udvalgte indikatorarter. I tilfælde af et fortsat fokus på etablering/planting af løvskove i Nationalpark Thy vil en overvågning af den tilknyttede funga være interessant. En sådan overvågning kan stratificeres ud fra
data indsamlet ved en eventuel basismonitering, og bør foregå baseret på tilfældigt udvalgte prøveflader, som repræsenterer forskellige aldersgrupper og typer af løvskov, der er etableret i området.
4. Muligheder og begrænsninger vedr. borgerinddragelse
Der er gode erfaringer med borgerinddragelse ved kortlægning af og til dels ved monitering af
svampe (inkl. laver) i Danmark. Aktuelt er det dog kun en mindre gruppe af meget trænede amatører, der kan finde og bestemme en stor del af de arter, der er relevante i Nationalpark Thy. Ved professionel træning og løbende opbakning vurderes det dog, at disse kompetencer kan opnås hos en
større gruppe af interesserede amatører. Den største udfordring ved monitering af svampe er den
korte og ofte ret uforudsigelige svampesæson, der kan gøre det vanskeligt at planlægge en effektiv
indsats, både for amatører og professionelle. Her vurderes det, at lokale eksperter med fordel kan
inddrages og betales for en målrettet indsats når forholdene er optimale. I modsætning til andre
svampegrupper kan langt de fleste laver moniteres hele året i sne-fri perioder.
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Invertebrater
1. Introduktion
Vi har i vores behandling af invertebrater foretaget en opdeling i hhv. terrestriske og akvatiske naturtyper. Udvælgelsen af arter, der foreslås til basisregistrering og naturovervågning er foregået i to
trin. Først har vi identificeret invertebratgrupper ud fra følgende fire kriterier: 1) den eksisterende
viden, der findes i området, 2) gruppernes indikatorværdi, 3) sandsynligheden for at disse grupper
har arter/artssamfund, der er særlige for Thy og 4) muligheden for at inddrage borgerne i naturovervågningen. Dernæst har vi udvalgt arter indenfor invertebratgrupperne, som bedst repræsenterer de
terrestriske og akvatiske naturtyper, og samtidig er specielle for Nationalpark Thy i en national kontekst.
1.1 Rødlistede og unikke arter i Nationalpark Thy
Invertebratfaunaen i Nationalpark Thy er i nyere tid kun velundersøgt for få grupper (særligt spindlere og dagsommerfugle), men også for andre, mindre velundersøgte grupper, er der gjort fund af
rødlistede arter inden for parkens areal. Fremtidige undersøgelser af de samme eller andre invertebratgrupper, kan forventes at afsløre forekomst af endnu flere rødlistede arter.
Komplementaritetsanalysen afslører forekomst af rødlistede arter inden for grupperne: dagsommerfugle (9 arter), natsommerfugle (6 arter), svirrefluer (6 arter) og tæger (1 art) (se tabel 10).
Desuden forekommer en del arter af bier i Nationalpark Thy, som er på den svenske og slesvigholstenske rødliste. Bier er desværre ikke behandlet på den seneste danske rødliste.
Der er næppe tvivl om at Nationalpark Thy i kraft af de mange renvandede, delvist temporære søer
huser adskillige rødlistede arter af både vandkalve og vandkærer.
Edderkoppen sækspinder (Clubiona genevensis) er hidtil kun kendt fra Nationalpark Thy, hvor den
er fundet på tre forskellige lokaliteter med gråklit (Toft 2013).
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Dagsommerfugle

Sjælden
(Rarequartile)
-

Rødliste
kategori
VU

Ensianblåfugl

Dagsommerfugle

-

VU

Erynnis tages

Gråbåndet bredpande

Dagsommerfugle

-

EN

Argynnis niobe

Klitperlemorsommerfugl

Dagsommerfugle

-

VU

Hesperia comma

Kommabredpande

Dagsommerfugle

-

EN

Coenonympha tullia

Moserandøje

Dagsommerfugle

-

EN

Melitaea cinxia

Okkergul pletvinge

Dagsommerfugle

-

VU

Argynnis adippe

Skovperlemorsommerfugl

Dagsommerfugle

-

EN

Pyrgus malvae

Spættet bredpande

Dagsommerfugle

-

VU

Setina irrorella

Citronbjørn

Natsommerfugle

-

VU

Hyphoraia aulica

Gulplettet bjørn

Natsommerfugle

Sjælden

VU

Zygaena trifolii

Kløver-køllesværmer

Natsommerfugle

-

VU

Adscita statices

Metalvinge

Natsommerfugle

-

VU

Parasemia plantaginis

Skovbjørn

Natsommerfugle

-

CR

Hemaris tityus

Smalrandet humlebisværmer

Natsommerfugle

-

EN

Eriozona syrphoides

Bjerg-svirreflue

Svirrefluer

-

VU

Chamaesyrphus lusitanicus

Dværg-svirreflue

Svirrefluer

Sjælden

VU

Paragus finitimus

Klithede-maskesvirreflue

Svirrefluer

-

VU

Platycheirus immarginatus

Kyst-bredfodsflue

Svirrefluer

-

VU

Epistrophe grossulariae

Stikkelsbær-glanssvirreflue

Svirrefluer

-

VU

Sphaerophoria loewi

Tagrør-kuglebærerflue

Svirrefluer

-

VU

Art

DK navn

Artsgruppe

Plebejus argus

Argusblåfugl

Maculinea alcon

Coriomeris scabricornis
Fintornet randtæge
Tæger
Tabel 10: Invertebrater fra komplementaritetsanalyse af Nationalpark Thy (Pedersen et al. 2012).

VU

1.2 Status for kortlægning/viden i Nationalpark Thy
Et samlet overblik over invertebratfaunaen i Nationalpark Thy findes ikke på nuværende tidspunkt.
For en lang række invertebratgrupper eksisterer der stort set ingen data fra området, og de data der
findes, har meget anekdotisk karakter. Dog er der enkelte undtagelser. Inden for dagsommerfuglene
eksisterer der et ganske godt overblik over, hvilke arter der findes i nationalparken, og hvilke der er
særegne for området. Atlasprojekt Danske Dagsommerfugle 2.0 (Sommerfugleatlas), et samarbejde
mellem hjemmesiden Fugle og Natur (www.fugleognatur.dk) og Naturhistorisk Museum, kører fra
2014-2016 (www.sommerfugleatlas.dk). Projektet kan tænkes at bidrage med nye forekomster af
dagsommerfugle i nationalparken, men er ikke egnet som basisregistrering eller naturovervågning
af artsgruppen, da data i denne forbindelse skal være reproducerbar og standardiseret.
I en omfattende undersøgelse af spindlerfaunaen (edderkopper, mejere og mosskorpioner) i Nationalpark Thy, blev 12.771 individer, fordelt på 169 spindlerarter, indsamlet fra forskellige områder
af parken (Toft 2013).
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Bifaunaen i Nationalpark Thy er ganske godt undersøgt. Antallet af rødlistede arter fra tidlige undersøgelser (Fæster 1965) er dog betydeligt større end fra en nyere men mindre omfattende undersøgelse i forbindelse ved et speciale ved KU (Specialerapport af Pia Kjær Hansen, KU, vejledt af
Hans Henrik Bruun og Henning Madsen 2015).
2. Minimumsprogram for basisregistrering
På baggrund af ovenstående foreslås det at etablere en basisregistrering og efterfølgende naturovervågning af invertebratgruppen dagsommerfugle og evt. også af grupperne vandbiller og storkrebs.
Terrestriske naturtyper - Dagsommerfugle
Dagsommerfuglene er en af de danske dyregrupper, der nationalt er i størst tilbagegang. Således er
mere end halvdelen af de danske arter rødlistede, og 11 arter regnes i dag for uddøde i landet. Gruppen er tæt knyttet til den lokale flora, og størstedelen af arterne er gode repræsentanter for biodiversiteten i de lysåbne naturtyper.
Ensianblåfugl (Maculinea alcon) lever i sure moser såsom hedemoser, hvor larvens værtsplante
klokke-ensian vokser. Ægget lægges på en knop af værtsplanten, og larven lever den første tid i
frøkapslen. Senere forlades planten, og larven adopteres af en stikmyre, i Danmark arterne Myrmica
ruginodis og M. rubra, hvorefter sommerfuglelarven fuldfører sin udvikling i myreboet.
Det anslås at Nationalpark Thy rummer mere end en tredjedel af den nationale bestand af ensianblåfugl. Området er således af stor betydning for artens fortsatte eksistens i landet. Arten er rødlistet
som sårbar (VU). Desuden har Danmark sandsynligvis den største del af de stadig intakte populationer i Europa, hvorfor der bør gøres en særlig indsats for at bevare artens levesteder i landet.
Gråbåndet bredpande (Erynnis tages) lever på tørre overdrev, heder m.v. Larvens værtsplante er
kællingetand, hvor den lever mellem sammenspundne blade i juni-juli. Arten var tidligere almindelig i Jylland og lokalt udbredt på Sjælland. Det vurderes at 75 % af den danske bestand er forsvundet, og arten regnes for moderat truet på den danske rødliste (EN). Årsagerne til tilbagegangen er
tilgroning med buske og træer samt græsopvækst, hvilket gør mikroklimaet omkring værtsplanten
for koldt. Det vurderes, at en væsentlig del af den danske bestand af arten findes inden for Nationalpark Thy.
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Moserandøje (Coenonympha tullia) er i Danmark primært tilknyttet hængesækmoser og højmoser
med kæruld (deraf navnet). Flere steder lever den dog i næringsfattige hedemoser, eller endda blot
på fugtige arealer med kæruld. Arten er nationalt rødlistet som moderat truet (EN) grundet dræning,
tilgroning og opdyrkning af dens levesteder. I Nationalpark Thy findes arten lokalt udbredt i hele
området. Arten repræsenterer faunaen knyttet til næringsfattige, fugtige og lysåbne naturtyper i nationalparken.
Klitperlemorsommerfugl (Argynnis niobe) lever i den grå klit langs kysterne, på kystnære heder
eller evt. på tørre overdrev eller sandede marker på indlandslokaliteter. Larven lever på arter af viol
og stedmoderblomst. Arten kendes fra en del steder langs den jyske vestkyst, nogle få steder i Østjylland, en del steder i Nordjylland, nogle få steder på Sydbornholm, og på en række mindre øer
som Rømø, Fanø, Mandø, Læsø, Samsø, og Anholt. Arten er rødlistet som sårbar (VU). Arten findes lokalt almindeligt i Nationalpark Thy, og er en god indikatorart for naturkvaliteten på blomsterrige heder og sandmarker i nationalparken.
Skovperlemorsommerfugl (Argynnis adippe) lever i skovlysninger, rydninger og langs solbeskinnede skovveje, i Nordjylland dog også på kystnære heder i overgangen mellem hede og plantage.
Arten var tidligere relativt almindelig på Bornholm, Sjælland og i Nordjylland, men mere sporadisk
forekommende i den øvrige del af landet og fraværende fra Vest- og Sydjylland. Arten er gået voldsomt tilbage og er de seneste år kun meldt fra nogle få sjællandske og jyske lokaliteter. Den nordjyske vestkyst regnes for at være det område, der huser den største bestand af arten i landet. I Nationalpark Thy findes arten lokalt almindeligt, og området må regnes for at være et nøgleområde for
artens fortsatte tilstedeværelse i landet.
Protokol - dagsommerfugle
Med de omtalte fem arter for øje, udvælges i alt 30 lokaliteter, som indgår i en basisregistrering.
Heraf udvælges 15 lokaliteter af en artsekspert ud fra, hvor det vurderes med størst sandsynlighed,
at hver enkelt art kan findes. Denne vurdering skal bygge på en besigtigelse af området og evt. eksisterende data fra området. Derudover udvælges 15 lokaliteter af den naturtype, som den enkelte art
er knyttet til, tilfældigt inden for nationalparkens grænser. Alle arter af dagsommerfugle og dagflyvende natsommerfugle medtages i basisregistreringen.
Metodemæssigt følges transektmetoden, som er udviklet under et engelsk sommerfugleovervågningsprojekt (http://www.ukbms.org/default.htm) med visse tilpasninger. I korte træk går metoden
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ud på at registrere antallet af sete individer/pr. art langs gåede udlagte transekter. På hver af de 30
lokaliteter udlægges én transektlinje med GPS-koordinater start- og slutpunkt. Det er efterfølgende
vigtigt, at hvert transekt følges så præcist som muligt. Den enkelte transektlængde vil variere afhængigt af den aktuelle naturtypes udstrækning, men bør samlet set ikke overskride 1000 meter.
Ved første besøg udfyldes desuden et skema, der beskriver hvert transekt. Her kan det svenske
skema

bruges

direkte

(http://www.dagfjarilar.lu.se/sites/default/files/files/pdf/SlingaHabitat-

Beskrivning.pdf).
Selve optællingen udføres ved jævn gang, i et tempo som passer til terrænets beskaffenhed, langs
transektet, imens alle arter set indenfor en zone på 2,5 meter til hver side samt i gå-retningen noteres. Der må ikke gøres stop undervejs, fx ved lokale hotspots, hvor der plejer at være spændende
arter, men der må bruges net til at fange vanskeligt identificerbare arter indenfor den ovenfor definerede zone. Dette skal dog begrænses mest muligt, og stikprøvevise fangster kan bruges til at estimere den relative frekvens af arter, der ikke kan adskilles sikkert på afstand. Rent indsamlingsetisk
følges ”Retningslinjer for indsamling og undersøgelser af insekter i naturen” udarbejdet af de danske entomologiske foreninger (http://entomologiskforening.dk/indsamling/). For nærmere detaljer
og afklaring af tvivlsspørgsmål omkring de konkrete metoder henvises i øvrigt til hjælpefiler på
http://www.ukbms.org/Methods.aspx.
Den visuelle transekt-eftersøgning foretages på dage og tidspunkter, hvor der er optimale forhold
for at registrere flyvende individer af den pågældende art. Det indebærer, at lokaliteten kun besøges
under optimale vejrbetingelser – dvs. min. 15-18 grader C, 75 % solskin/ 25 % skydække og højst
let vind. Det er naturligvis muligt at afvige en smule fra disse krav, hvis vejret i en bredere kontekst
vurderes at bringe dagsommerfugle på vingerne.
Samtlige 30 transekter bør besøges tre gange inden for arternes flyveperiode, og for at tage højde
for mulige variationer mellem enkelte år udføres basisregistreringen to år i træk. Herved indebærer
basisregistreringen i alt seks besøg på 30 transekter.
Data
I felten kan feltskemaet i bilag 1 (side 80) benyttes. Alternativt kan arter og individer noteres i notitsbøger. Efterfølgende bør data indtastes i en dertil indrettet excel-konvertibel database, fx Naturdok (www.naturdok.dk), eller direkte i et excel-ark. Et forslag til excel-arkets udformning kan ses
på bilag 2 (side 81) hvor antallet af hver enkelt art indtastes.
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Prisoverslag
Timepris: 500 kr.
Basisregistrering – dagsommerfugle
Udvælgelse af områder:

18

timer

Forberedende arbejde

8

timer

Gennemgang af lokaliteter (30* 0,5 timer, 3 årlige besøg over 2 år)

90

timer

Transport mellem lokaliteter (30* 0,5 timer, 3 årlige besøg over 2 år

90

timer

Afrapportering

40

timer

Total timer

246

timer

Total pris

123.000

DKK

Tabel 11: Budget, basisregistrering af dagsommerfugle, konsulentarbejde

2.1 Forslag til anden vigtig basisregistrering
Akvatiske naturtyper - storkrebs
Der findes historiske observationer af efterårsdamrokke (Triops cranciformis) og efterårsfereje (Tanymastix stagnalis) i områder grænsende op til nationalparken (Kaiser 1978). Da begge er knyttet til
temporære vande i klitheder og åbne landskaber er det sandsynligt at de også vil kunne findes i nationalparken. Begge arter kendes i nyere tid kun fra en enkelt lokalitet i Danmark (Triops fra Korsbjerg og Tanymastix fra Råbjerg mile).
Efterårsdamrokke (Triops cranciformis). Der findes historiske fund af arten fra Agger, men i nyere tid kendes arten kun fra Korsbjerg på Sjælland. Arten er karakteristik og let at finde, såfremt den
eftersøges på den rette lokalitet på den rigtige årstid.
Efterårsfereje (Tanymastix stagnalis) er kendt fra sporadiske fund i Nordjylland, Råbjerg Mile og
Simested Å. Kun ved Råbjerg Mile findes der kontinuerte registreringer frem til 1970. Efterårsfereje findes i Danmark i en forårsgeneration, som er til stede efter afsmeltning af sne og is, og en
efterårsform, som kan findes langt ind i oktober. Det er usikkert om disse former tilhører samme
generation, hvorfor overvågningen bør dække begge sæsoner.
Protokol - storkrebs
Der udvælges 50 lokaliteter, som indgår i en basisregistrering. 40 lokaliteter udvælges af en artsekspert ud fra, hvor det vurderes med størst sandsynlighed at efterårsdamrokke og efterårsfereje kan
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findes. Denne vurdering skal bygge på en besigtigelse af området. Derudover udvælges 10 lokaliteter mellem alle ferskvandslokaliteterne i området.
Basisregistreringen skal gennemføres af professionelle, der har dokumenteret erfaring inden for
artsgruppen Indsatsen gennemføres som aktiv eftersøgning af de enkelte lokaliteter i 20 min. Begge
arter dokumenteres på presence-absence niveau. Registreringen består af 2 besøg; et besøg i foråret/tidlig sommer og et besøg i sensommeren. Da storkrebs er kendt for at variere meget i bestandsstørrelse mellem de enkelte år, udføres overvågningen tre år i træk.
Vandbiller
Historiske undersøgelser fra Nationalpark Thy påviste tilstedeværelse af en række vandbiller (vandkalve, vandkærer og hvirvlere) i området (Konerup 1965, Madsen 1960). Fra gruppen vil der kunne
udvælges en håndfuld arter, der dels er karakteristiske for området og dels fortæller noget om naturkvaliteten af de akvatiske naturtyper.
Det anbefales, at der gennemføres en basisregistrering af gruppen, og ud fra denne udvælges arter
til videre overvågning. Disse arter bør repræsentere nationale særegne arter, der findes i nationalparken og arter knyttet til næringsfattige hedesøer og grundvandsfødte kærsystemer. Det vurderes,
at disse to akvatiske naturtyper i området har særlig national interesse. Naturovervågningen defineres og beskrives ud fra de arter, der udvælges som fokusarter.
Protokol - vandbiller
Der udvælges 50 lokaliteter som indgår i en basisregistrering. 25 lokaliteter udvælges ved besigtigelse af området af en ekspert i vandbiller, ud fra et kriterium om at finde flest sjældne og rødlistede
arter. Derudover udvælges 25 ferskvandslokaliteter tilfældigt inden for nationalparkens grænser.
Indsatsen gennemføres som aktiv eftersøgning af de enkelte lokaliteter i 60 min, hvor voksne vandbiller registreres, og dyr der ikke kan bestemmes i felten, hjembringes til efterbestemmelse. De enkelte arter dokumenteres på presence-absence niveau. Basisregistreringen skal gennemføres af professionelle, der har dokumenteret erfaring inden for artsgruppen. Registreringen består af 2 besøg;
et besøg i foråret/tidlig sommer og et besøg i sensommeren. For at tage højde for mulige variationer
mellem enkelte år, udføres overvågningen to år i træk.
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3. Minimumsprogram for naturovervågning
Dagsommerfugle
Metodisk følges metoden beskrevet for basisregistrering og ligeledes benyttes samme feltskema og
dataindtastning. Vi har valgt at opstille to mulige løsninger til naturovervågning af dagsommerfugle:
Første løsning indebærer borgerinddragelse. Her trænes et antal frivillige i både metode og artsbestemmelse af dagsommerfugle af en dertil kyndig konsulent. De 30 transekter fordeles på de frivillige, og hvert transekt bør gennemgås tre gange om året. På det første besøg skal de frivillige ledsages af konsulenten.
I det tilfælde at løsning 1 ikke iværksættes, er vores alternative løsning baseret på konsulentarbejde.
Denne fremgangmåde kræver, at en konsulent genbesøger 20 udvalgte transekter i alt 3 gange årligt
over en toårig periode. De 20 transekter udvælges på baggrund af basisregistreringen.
Prisoverslag
Timepriser: 500 kr.
Naturovervågning – dagsommerfugle – løsning 1
Forberedende arbejde

8

timer

Træning af frivillige

10

timer

Gennemgang af lokaliteter (30* 0,5 timer, ét konsulentledsaget besøg)

15

timer

Transport mellem lokaliteter (30* 0,5 timer, ét konsulentledsaget besøg)

15

timer

Total timer

48

timer

Total pris*

24.000

DKK

Tabel 12: Budget, naturovervågning af dagsommerfugle, løsning 1. *udgift til ”pleje” af frivillige ikke medregnet.

Naturovervågning – dagsommerfugle – løsning 2
Forberedende arbejde

8

timer

Gennemgang af lokaliteter (20* 0,5 timer, 3 årlige besøg over 2 år)

60

timer

Transport mellem lokaliteter (20* 0,5 timer, 3 årlige besøg over 2 år)

60

timer

Afrapportering

40

timer

Total timer

128

timer

Total pris

64.000

DKK

Tabel 13 Budget, naturovervågning af dagsommerfugle, løsning 2.
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4. Muligheder og begrænsninger vedr. borgerinddragelse
Ved løsning 1 til naturovervågning af dagsommerfugle er der rige muligheder for at inddrage et
betragteligt antal borgere. Mange dagsommerfugle kan forholdsvis let bestemmes efter let oplæring
og med en feltguide til de mest normale arter.
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Fugle
1. Introduktion
Ynglefuglene i klithede-områderne og på Agger Tange er af stor national betydning. Nationalpark
Thy huser Danmarks største bestand af tinksmed (Løppenthin 1967 og Christensen & Lange 2009),
og var sandsynligvis det sidste sted, hvor hjejle ynglede her i landet (Heldbjerg og Grell 2002, Nyegaard & Grell 2009). Tranen har her tidligt fundet fred til at yngle. Efter genindvandringen til Danmark i 1952 gik der ikke lang tid, før arten blev fundet ynglende i Hanstholmreservatet. Det skete i
1957, dog først med succes fra 1962 (Løppenthin 1962 og 1967). Klithederne huser desuden store
bestande af arter, som dækkes dårligt af den generelle fugleovervågning i Danmark. Det gælder
bl.a. rødrygget tornskade, stor regnspove, sortstrubet bynkefugl og hedelærke, mens nåleskovene
har store bestande af natravn. Agger Tange er et helt kapitel for sig. De store ferske strandenge huser bestande af national betydning af engryle, brushane, stor kobbersneppe og klyde samt mere almindelige arter som vibe og rødben. Disse vadefugle er alle i tilbagegang på nationalt plan. Desuden findes mange måger og terner, især kolonier af dværgterne og havterne, mens tangens mere
tørre partier flere gange har huset ynglende mosehornugle igennem de sidste årtier. Mosehornugle
forekommer kun ynglede uregelmæssigt i klithedeområderne, og er således langt fra fundet ynglende årligt i Nationalpark Thy (se bl.a. Heldbjerg og Grell 2002).
1.1 Beskyttede og rødlistede arter i Nationalpark Thy
Nationalpark Thy huser mange rødlistede ynglefugle: tinksmed (VU), stor kobbersneppe (VU), rørdrum (LC), atlingand (NT), trane (LC), lille præstekrave (LC), engryle (EN), brushane (EN), stor
regnspove (NT), dværgterne (NT), slørugle (NT), stor hornugle (NT), mosehornugle (EN), hedelærke (NT), sortstrubet bynkefugl (NT) og rødrygget tornskade (LC) (Nielsen & Pedersen 2004).
1.2 Unikke arter for Nationalpark Thy
Efter at arten tidligere var mere udbredt i landet har hjejle længe været i tilbagegang på nationalt
plan (Heldbjerg og Grell 2002), og der er ikke gjort ynglefund siden 2008 (Nyegaard & Grell 2009).
Nationalpark Thy var længe et af de sidste sikre steder, og her fandtes arten sidste gang ynglende i
2007 (Nyegaard & Grell 2008). Årsagen til artens fravær fra Danmark er ikke kendt. Nationalpark
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Thy huser i dag ingen fuglearter, som har parken som eneste yngleplads i Danmark, men det store
antal rødlistede ynglefugle er bemærkelsesværdigt i dansk sammenhæng.
1.3 Status for kortlægning/viden i Nationalpark Thy
Tinksmed, trane og stor regnspove optælles hvert andet år i sidste halvdel af maj på klithede og mosearealer. Arter som yngler på tør grund punkttælles fra udsigtspunkter, så unødig forstyrrelse undgås. Der foreligger herved allerede data for disse vigtige fuglearter for perioden 1994-2014 (Nielsen
& Pedersen 2004). Metoderne er delvist standardiserede, men kun delvist beskrevne og kriterier for
kategorisering af ynglefuglenes status er utilstrækkeligt beskrevet, hvilket overordnet kompromitterer værdien af de indsamlede data. Data fra disse tællinger anses for et minimumstal, men resultatet
er sammenligneligt fra år til år. Ifølge Naturstyrelsen foreligger data ikke i en form, der nemt kan
deles, så vi har ikke fået adgang til data, og således bygger vores vurdering udelukkende på en lang
række telefonsamtaler med optællerne hos Naturstyrelsen.
1.4 Status for overvågning i Nationalpark Thy
Metode – Midt til nordlige del af Nationalpark Thy
Tællingen udføres fast af tre til fire mand fra Naturstyrelsen og enkelte frivillige fra DOF’s lokalafdeling. Der moniteres på række med varierende afstand alt efter afstanden mellem søer i området
(ofte inden for 100 meters afstand, men enkelte steder op til 200 meter). Når det er nødvendigt, er
tællerne i radiokontakt, så de kan korrigere for dobbelttællinger. Alle varslende fugle registreres
med art, og deres position plottes i forhold til rutens forløb på et medbragt kort. Der er indtegnede
ruter for Hanstholmreservatet, Vangså Hede og Ålvand Klithede. For resten af nationalparken følges faste ruter med forbehold for ændringer pga. vandstanden. Ruterne er ikke fastlagt via GPS og
fugle registreres ikke i afstandsbånd.
Metode – Agger Tange
Derudover optælles alle ynglende engfugle på Agger Tange hvert år i starten af juni, og der foreligger data fra perioden 1998-2014 (fokus på ikke-spurvefuglene). Optællingen udføres fast af en
gruppe på tre-fire mand fra Naturstyrelsen Thy suppleret af en lokal forpagter og evt. frivillige fra
DOF’s lokalafdeling. Der er et tæt samarbejde mellem forpagteren og Naturstyrelsen Thy, hvor
græsningstrykket på engen varieres for at skabe optimale yngleforhold for forskellige arter (pers.
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kommentar Jens Jørgen Andersen, Skovarbejder, Naturstyrelsen Thy, jj@andersen.mail.dk). Resultatet af tællingen er et minimumstal for antallet af ynglefugle på tangen.
Tangen opdeles i fem delområder, hvori der moniteres efter fastlagte ruter til hele tangen er afdækket. Når ét delområde er talt gennemgås resultaterne, så der kan korrigeres for dobbelttællinger. Der
gås med 30-50 meters afstand og alle varslende fugle som lettes fra engområdet tælles. Yngel og
ungfugle tælles, og adulte fugles adfærd afslører, om de ligger på rede eller blot er rastende. Ruterne ligger fast hvert år, men der er ikke nedskrevne GPS-positioner, og fugle tælles ikke i afstandsbånd.
I perioden 2001-2013 blev der desuden foretaget en fjernkortlægning af de tidligt ynglende og mere
synlige engfugle (medio maj), som supplement til optællingen i juni. Data er dog upublicerede og
foretaget i privat regi af Henrik Haaning Nielsen. Metodikken for fjernkortlægningerne ligger fast
og er standardiseret.
Skovområder
Fra skovområderne er bestanden af natravn beskrevet fra perioden 1994-2007 (Odder 2007) for seks
udvalgte skovområder, hvoraf de fire findes i Nationalpark Thy. Metoden er delvist beskrevet. Indsatsen er nu ophørt.
2. Minimumsprogram for basisregistrering
På baggrund af Naturstyrelsens mangeårige overvågning og det relativt høje videngrundlag for denne artsgruppe fra blandt andet DOF’s arbejde, har vi ikke prioriteret basisregistrering af fugle blandt
de fire områder, som opgaven lød på.
2.1 Forslag til anden vigtig basisregistrering
Bestanden af natravn i skovområderne
Kortlægning af bestandene af natravn i alle skovområderne. Oplysninger bruges herefter til at kvalificere en årlig overvågning af arten (se nedenfor). Arten er vidt udbredt i Jylland, men Nationalpark
Thy indeholder nøgleområder for arten, som ikke dækkes af den eksisterende overvågning. DOF’s
Atlas III projekt, der foregår i årene 2014-2017 har udvalgt natravn som særlig fokusart (en af i alt
18 arter), hvilket vil sige, at DOF’s optællere indsender nøjagtige positioner (georefereres) for alle
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de ynglepar, der findes i deres 5x5 km kvadrater. Det kan derfor tænkes, at denne undersøgelse kan
bruges til at anvise den fremadrettede naturovervågning af arten, som denne basisregistrering ellers
ville levere. Blandt andet derfor har vi placeret denne aktivitet i 2. lag, idet vi anbefaler at afvente
DOF’s resultater.
3. Minimumsprogram for naturovervågning
Klithede- og klitmoseområderne
Ynglefuglene i klithede- og klitmoseområderne er af så stor national vigtighed, at de løbende bør
monitoreres efter standardiserede metoder. Den nuværende overvågning bygger på fornuftige metoder, men der er behov for generelle opdateringer, og vi har konstateret, at den nuværende indsats
står overfor en revidering pga. forestående pensioneringer i personalestaben. Desuden er metoden
ikke nedskrevet, så en videreførelse vil kræve justeringer under alle omstændigheder. For at kunne
bygge videre på det eksisterende overvågningsarbejde bør en overgangsperiode på 2-3 år finde sted,
hvor den nuværende metode kører sideløbende med en opdateret og fuldt standardiseret metode. I
den forbindelse er det vigtigt, at den nuværende metode beskrives, således eksisterende data kan
sikres for eftertiden.
Vores klare anbefaling er, at der udarbejdes en ny metode, hvor alle fugle registreres langs standardiserede ruter med fastlagte afstandsbånd fra ruten (distance sampling). På den måde vil der opnås
data på alle arter, og data bliver kvantitative (egentlig abundance). Desuden skal der i forhold til den
nuværende indsats også udarbejdes artsspecifikke kriterier for yngle-kategoriseringen, således at
data bliver sammenlignelige fra år til år. Her kan vælges flere spor, men vi anbefaler at anvende
DOF’s nyligt opdaterede kriterier udarbejdet ifm. ATLAS III projektet (www.dof.dk/atlas). Desuden skal tidspunktet for optællingerne justeres efter de unikke arter. Her kan nævnes tinksmed, som
for at opnå det bedste resultat først bør optælles i perioden 25. maj til 10. juni, for at undgå overlap
med rastende trækfugle. Der skal desuden lægges vægt på yngleurolige og ungevarslende fugle.
Spillende tinksmede opleves almindeligt også hos rastende trækfugle, så den fejlkilde skal programmet tage højde for. Langs de samme ruter tælles alle øvrige fugle, og der kortlægges ynglefund
af hedelærke, rødrygget tornskade, sortstrubet bynkefugl og karmindompap. Disse arter har en relativ stor ynglebestand i nationalparken, og de dækkes dårligt eller slet ikke af den eksisterende nationale overvågning.
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Vi betragter disse forbedringer af den nuværende overvågning som essentielle. Den nuværende indsats er ikke brugbar over en længere tidshorisont, data er svært tilgængelig og indsamlingen ikke
standardiseret.
Metodebeskrivelse for linjetransekter med distance sampling (se også figur 3 side 60):


Fuglene registreres i tre afstandsbånd, som løber parallelt på hver side af transektet. Båndenes bredde er som følger: 0-25 m, 25-50 m og 50-100 m (se figuren nedenfor).



Det er altid den vinkelrette afstand fra fuglen til transektet, som skal registreres (således også for fugle der registreres længere fremme langs transektet).



Overflyvende fugle eller fugle i transportflugt igennem området, og som derfor ikke anvender området samt fugle, der registreres i transektet men bag observatøren ignoreres eller
skrives på som bånd 4 (>100 m).



Det er afstanden ved første registrering, som skal noteres, så hvis en fugl letter fra bånd 1,
og flyver til bånd 3, noteres den kun i bånd 1. Hvis en flok fugle fx mejser bevæger sig
igennem området (fx på tværs af transektet), skal hvert enkelt individ noteres i det bånd,
hvor fuglen første gang blev registreret.



Det er uhyre vigtigt, at man hele tiden holder fokus fremad langs transektet (ikke ud til siderne). I denne metode er det særlig vigtigt at få registreret samtlige fugle i bånd 1.



Fugle som opdages bag ved optælleren ignoreres, med mindre man med sikkerhed ved, at
den blev overset fx en Skovpiber, der begynder at synge lige bag dig.



Hvert transekt skal optælles på samme tidspunkt af dagen fra år til år, og skal foretages i
tidsrummet fra en halv time efter solopgang og fem timer frem.



Man bevæger sig med en hastighed af 1 km/time på transektet. Dette føles meget langsomt,
især hvis der er få fugle, men det er meget vigtigt at overholde. Hold øje med din fart undervejs vha. GPS’en.



Tællingerne udføres kun i godt vejr, det vil sige, at dage med regn, hård vind og dårlig sigt
(<200 m) skal undgås. Hvis man bliver overrasket af en (kraftig) byge midt på transektet,
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kan man afbryde tællingen, og genoptage den, når regnen er holdt op, men hvis det lader sig
gøre, færdiggøres transektet.


Husk at notere transektnavn og tidspunkt for start og slut på hvert transekt samt vejrforholdene: Vindstyrke (Beauforts skala: 0-12 inkluderet som egen fane i excelarket) og -retning,
skydække (/8), regn (+/-), sigt (km), temperatur.



Optællingerne indtastes i medsendt optællingsskema (bilag 3, side 82). Det er vigtigt, at
hver observation /hver fugl har sin egen selvstændige linje i skemaet. Det vil sige, at en flok
på fx fem blåmejser registreret i bånd 2 faktisk skal rapporteres som fem selvstændige observationer, og herved med hver sin linje.

Figur 3: Model som viser transektlinje med afstandsbånd
til begge sider.

Ynglefugle på Agger Tange
På grund af de artsspecifikke forskelle for optimalt optællingstidspunkt bør ynglefuglene på Agger
Tange optælles to gange årligt. Dette gøres bedst ved, at ynglefuglene fjernkortlægges med fokus på
vibe, stor kobbersneppe og kolonirugende fugle såsom klyde ca. 10. maj. Som et alternativ kan dette udføres som en enggennemgang, hvorved man også vil få gode data på engryle til supplement til
den senere tælling.
Den anden del af overvågningen foretages ca. 10. juni, og bør være en enggennemgang. Denne
overvågning har fokus på engryle, brushane og rødben, men der optælles ligeledes ynglende terner
og måger, som supplement til fjernkortlægningen i maj.
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Prisoverslag
Overvågningen kan fortsat udføres af mandskab fra Naturstyrelsen med supplering af DOFfrivillige efter introduktion til metoden. En konsulent workshop vil koste ca. 20.000 DKK, hvor
introduktion til metode er fordelt på 4 weekender; 2 det første år og 2 det næste.
I alt udlægges 16 transekter i den sydlige del det ene år og 16 transekter det andet år i den nordlige
del. Således tælles hele Nationalpark Thy over to år.
Et transekt er 1 km langt, og der skal gås med 1 km/t (meget langsomt). Der gås fra solopgang, og
transekterne følges øst mod vest. Perioden er 20. maj til 10. juni. Det vurderes, at én person kan
dække 2 transekter per dag.
3.1 Forslag til anden vigtig naturovervågning
Ynglefugle i skovområder
Bestanden af natravn totaloptælles årligt efter standardiserede metoder i fem udvalgte skovområder
baseret på basisregistreringen foreslået ovenfor. Hvis basisregistreringen ikke udføres, vælges de
fire områder, hvor der allerede er foretaget tællinger over en årrække (Odder 2007).
For hele Nationalpark Thy
Der udføres standardiserede totaloptællinger af følgende fåtallige ynglefugle i hele Nationalpark
Thy: Rørdrum, knarand, spidsand, skeand, atlingand, rørhøg, havørn, fiskeørn, plettet rørvagtel,
dobbeltbekkasin, hættemåge, stormmåge, sildemåge, ride, mosehornugle, stor hornugle. Disse optællinger bør gentages hvert sjette år.
Ynglesuccesen for de fire vigtigste ynglefuglearter (tinksmed, hjejle, trane, stor regnspove) opgøres
for udvalgte klithedeområder, samt for engfuglene (ikke-spurvefugle) på Agger Tange. Indsatsen vil
kræve et enkelt besøg per ynglesæson på de udvalgte lokaliteter for arterne. Det er ikke nødvendigt
at gennemsøge hele Nationalpark Thy, men ved at udvælge undersøgelsesområder vil en sådan indsats give information om fuglenes reelle trivsel i området fremfor de indirekte mål, man ellers historisk har anvendt for at følge fuglene i et relativt begrænset område som Nationalpark Thy. For at
forstå bestandsop- og nedgange, hvilket er nødvendigt, for at kunne tilrettelægge forvaltningen, er
netop ynglesuccessen en vigtig parameter. Vi har trods dette anbefalet denne indsats i Lag 2, fordi
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vi vurderer, at en sådan indsats vil kræve store ressourcer og egnet mandskab, samt at indførsel af
standardiserede linjetransekter, som beskrevet i Lag 1, vægter højere.
Søerne
I hele Danmark er bestandene af gæs og svaner øget kraftigt de senere år, både som ynglefugle men
især rastende i forbindelse med trækket eller ved længerevarende vinterophold. Dette gælder især
langs den jyske vestkyst herunder Nationalpark Thy. Det drejer sig især om kortnæbbet gås, grågås,
sædgås og bramgås, hvis bestande er steget støt inden for de sidste 100 år grundet jagtbegrænsning
og vintergrønne marker. Hertil kommer den lokale ynglebestand af grågås, som forekommer i stort
antal i august. Der forekommer på samme tidspunkt et stort antal svaner (særligt sangsvane) (se
www.dofbasen.dk). Samlet medfører de store forekomster, at der tilføres store mængder af næringsstoffer til flere af de større lobeliesøer i den nordlige del af Nationalpark Thy. Det vurderes, at gæssenes og svanernes næringsstofbelastning tilsammen er på et meget kritisk niveau for flere af de
berørte søer (pers. kommentar Kaj Sand-Jensen). Sangsvane og bramgås er fredede, og grågås er et
af udpegningsgrundlagene for dele af Nationalpark Thys internationale fuglebeskyttelsesområder.
Således er regulering ikke en mulig løsning på problemet.
Udover at følge bestandene af nationalt betydningsfulde forekomster af alle arter af vandfugle vil en
overvågning af ovennævnte fugle være vigtig for en vurdering af deres påvirkning af nationalparkens næringsfattige natur, især de næringsfattige søer. Det anbefales derfor, at rastefugle tælles ved
overnatningslokaliteterne én gang om måneden i den omtalte periode. Optællingen bør gentages
minimum hvert tredje år.
4. Muligheder og begrænsninger vedr. borgerinddragelse
Der er mulighed for borgerinddragelse ved optælling af ynglefugle i Nationalpark Thy, men det
kræver et solidt fuglekendskab, så fejlbestemmelser holdes på et minimum. Desuden kræves det, at
de frivillige skal introduceres til metoder af fagfolk/konsulenter, og data bør ligeledes gennemgås af
fagfolk. Metoden er de sidste par år blevet meget mere almindelig kendt blandt amatørornitologer,
fordi DOF's Atlasprojekt netop benytter sig af denne metode. Derved er muligheden for at bruge
frivillige blevet meget mere nærliggende.
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Pattedyr
1. Introduktion
Pattedyr er en forskelligartet dyregruppe, der spænder over insektædere, flagermus, støttetandede,
gnavere, rovdyr, klovdyr, sæler og hvaler. Der findes i dag 62 terrestriske pattedyrsarter i Danmark,
hvoraf flagermus og gnavere udgør størstedelen (Baagøe & Jensen 2007). Pattedyrfaunaen i Nationalpark Thy afspejler den lysåbne natur samt vekslen mellem plantager og heder. Nationalparken
opfylder dermed habitatkrav for en lang række af både mindre og større pattedyr, og rummer således mindst 30 terrestriske arter af pattedyr (Baagøe & Jensen 2007).
Vestjylland huser generelt ikke mange arter af flagermus, og der er således kun registreret fire arter
af flagermus i nationalparken: Dam-, vand-, trold- og dværgflagermus (Baagøe & Jensen 2007).
Krondyr blev introduceret til Thy i slutningen af 70’erne, og Thisted Kommune rummer i dag en
bestand på omkring 1200 individer. Der blev i 2013 afskudt mellem 350-400 individer, og bestanden vurderes at være støt voksende (pers. meddelelse Tommy Hansen). Krondyr er spredt over hele
nationalparken, men Hanstholm Vildtreservat, hvor krondyret er fredet for jagt, danner kerneområdet for dyrenes udbredelse i nationalparken.
Takket være den stabile bestand i Nordvestjylland, har den nationale odderbestand været i fremgang
siden midten af 80’erne. I dag er odderen fortsat vidt udbredt i nationalparken.
Invasive arter, såsom mink og mårhund, anses ifølge Natura2000 planerne 2010-2015 for at være et
problem for jordrugende fugle i Natura2000 områder indenfor nationalparken. Mårhund har optrådt
i vildtstatistikken siden 2010/11, men heraf var ingen indberettet som nedlagte i Thisted Kommune
på daværende tidspunkt (Asferg 2011). Mårhunden synes at forekomme i mindre antal i nationalparken, og der er på nuværende tidspunkt ikke fagligt belæg for at forstærke indsatsen med hensyn
til regulering.
Mink forekommer i høj koncentration i Nord- og Vestjylland, men Thy er dog langt fra det værst
plagede område (Naturstyrelsen 2012). Under et omfattende minkprojekt i Thy i perioden 19982000 blev der i 100 fælder indfanget 215 dyr. I 2007-2008 gennemførtes endnu et minkbekæmpelsesprojekt, blandt andet med Vejlerne som pilotområde. Her lykkedes det at fange i alt 32 mink i 21
fælder gennem hele projektperioden. Projekterne har vist, at bekæmpelsen af mink er en omfattende
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proces. Minken er gået tilbage i vildtudbyttestatistikkerne hvilket kunne indikere at arten forekommer i lavere antal, og har gennem de seneste sæsoner ligget på mellem 3000-4000 mink om året på
nationalt plan (Asferg 2013). Det er en mulighed, at minkpopulationen holdes nede af den voksende
odderbestand (Naturstyrelsen 2012), men det er svært at drage endelige konklusioner om bestandsudviklingen udelukkende fra vildtudbyttestatistikker.
Mink og mårhund er begge opført på Bern-konventionens liste over invasive arter, der anses som en
trussel mod den biologiske mangfoldighed, og som bør kontrolleres og udryddes i områder, hvor de
ikke er hjemmehørende. Sumpbæver og vaskebjørn er ligeledes opført på Bern-konventionens liste
over invasive arter, og arterne er tidligere registreret nær Nationalpark Thy (Baagøe & Jensen
2007).
1.1 Beskyttede og rødlistede arter i Nationalpark Thy
Birkemus, odder samt alle arter af flagermus er opført på Habitatdirektivets bilag IV. Birkemus,
odder og damflagermus optræder desuden på den nationale rødliste som sårbare (VU).
Ulven er ligeledes opført på Habitatdirektivets bilag II og IV og er bekræftet at opholde sig i nationalparken (Jensen et al. 2015), hvor den første ulv i Danmark i 199 år blev bekræftet i Hanstholm
Vildtreservat i 2012.
1.2 Unikke arter for Nationalpark Thy
Nationalpark Thy danner rammerne for et af to kerneområder for udbredelse af birkemus i Danmark og huser sandsynligvis den største bestand. På trods af dette, er der blot få observationer af
birkemus i selve nationalparken, hvilket kan skyldes den begrænsede menneskelige aktivitet på arealerne til sammenligning med omkringliggende områder (Møller 2008).
Siden ulven genindvandrede til Danmark i 2012, var Nationalpark Thy det første sted i Danmark,
hvor det ved DNA-analyse blev bekræftet, at en ulv havde opholdt sig (Jensen et al. 2015). Sidenhen er der gjort yderligere fund, som tyder på flere individer i Nationalpark Thy, og i kombination
med de store bestande af kron- og råvildt kunne det tyde på, at området er et velegnet habitat for
ulven.
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1.3 Status for kortlægning/viden i Nationalpark Thy
Birkemus blev overvåget gennem NOVANA i 2005-2006 i dens to udbredelsesområder. Yderligere
kortlægning af dens udbredelse i disse områder blev foretaget under ’Projekt Birkemus’ i perioden
2007-2009 (Møller & Krabbe 2012).
I jægerkredse har man igennem de senere år forsøgt at lave optællinger af kronvildt. Dette er dog
blevet opgivet på grund af vekslende vejrforhold, som har haft indflydelse på optællingerne. Der
bliver hvert år foretaget estimater af krondyrsbestanden blandt andet baseret på afskydningstal
(pers. meddelelse Tommy Hansen).
1.4 Status for overvågning i Nationalpark Thy
Flagermus overvåges på nationalt plan gennem NOVANA (Søgaard & Baagøe 2012). Frivillig (ikke systematisk) indsats af lokale kræfter med detektorudstyr i nationalparken afslører desuden artsforekomster, hvilket bidrager til det samlede billede af artsgruppens udbredelse og sammensætning.
Odderen overvåges gennem NOVANA, hvor indsamling af ekskrementer, fodspor og døde dyr benyttes til at bestemme udbredelsen (Danmarks Miljøundersøgelser 2004).
2. Minimumsprogram for basisregistrering
Vi vurderer, at den nuværende viden om de vigtigste arter er relativ god, og derfor er der ikke behov
for en basisregistrering af denne artsgruppe. Desuden vil en igangsættelse af en løbende naturovervågning ved brug af kamerafælder, som vi anbefaler og omtaler yderligere nedenfor, overflødiggøre
en basisregistrering.
2.1 Forslag til anden vigtig basisregistrering
Birkemus
På baggrund af den begrænsede viden om birkemusens forekomst inden for nationalparkens grænser, anbefaler vi dog basisregistrering af birkemus i området. Registreringen bør foregå i overensstemmelse med de erfaringer, der er gjort i forbindelse med projekt birkemus (Søgaard and Møller
2013).
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3. Minimumsprogram for naturovervågning
Pattedyrovervågning ved brug af kamerafælder – fra mink og odder til ulv og kronhjort
Kamerafælder er en unik mulighed for at få indblik i bestande af alle større pattedyr i Nationalpark
Thy ved en og samme indsats. Data fra overvågningen kan blandt andet give indsigt i de større pattedyrs forekomster i tid og rum, ændringer græsningstryk, bestandsudvikling på tværs af alle arter af
de større pattedyr samt interaktioner mellem disse. Kameraovervågningen kan foregå kontinuerligt
og over lange perioder, og resultatet er dermed ikke vejrfølsomt, alt sammen noget som vil være en
konstant udfordring for enhver manuel optælling af større pattedyr. Kameraovervågning vil ikke
kollidere med forstyrrelsesfølsomme ynglefugle, da kameraerne kan opsættes før ynglefuglenes
forventede ankomst. Der er endnu ikke foretaget systematisk kameraovervågning af pattedyrsbestande over større områder i Danmark. Hvis denne metode vælges til Nationalpark Thy, vil det både
generere faglig og offentlig opmærksomhed, og data vil kunne danne baggrund for videnskabelige
afrapporteringer.
Ved korrekt indstilling og opsætning af kameraer kan den relative forekomst af pattedyr i størrelsen
fra mink og odder op til ulv og kronvildt kortlægges. Vi forventer, at kamerafælder vil give indsigt i
de relative bestandsstørrelser (relative abundance) af følgende pattedyr i Nationalpark Thy:
Hjortevildt

Rovdyr

Stødtandede

Gnavere

Insektædere

Kronvildt

Ulv

Hare

Bæver*

Pindsvin**

Råvildt

Grævling

Sumpbæver*

Dåvildt

Ræv

Egern**

Odder
Husmår
Ilder
Mink
Mårhund
Vaskebjørn*
Tabel 14: Oversigt af pattedyr som kamerafælder forventeligt vil registrere i Nationalpark Thy. * arter med usikker forekomst i
Nationalpark Thy (Baagøe & Jensen 2007). ** arter som kan være for små til at blive registreret af kameraerne.

Kamerafælder bidrager med konstant overvågning ved automatisk at registrere de dyr som bevæger
sig ind i kameraets søgelys. Afhængigt af indstilling og kameratype kan man vælge at optage en
kort video, et eller flere billeder i træk. Ved at benytte kameraer med xenonblitz registreres også
nataktive dyr, hvilket er en fordel i forbindelse med pattedyrsmonitering. Nataktive dyr kan også
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registreres med infrarøde kameraer (som generelt er billigere), men xenon anbefales klart herover,
da det giver tydelige billeder, som efterfølgende kræver mindre tid til artsidentifikation. Blink fra
blitzen og den generelle tilstedeværelse af kamerafælder vurderes til at have lille til ingen betydning
for pattedyrenes trivsel eller adfærd (Meek et al. 2015).
Protokol
Habitattypen hvori kameraet opsættes vil have indflydelse på hvilke arter man kan forvente at registrere. For Nationalpark Thy vurderes det, at de bedste resultater vil opnås ved at opsætte kameraer i
hede-, mose-, strandeng- og skovområder. Forekomsten af terrestriske pattedyr på de ydre strandområder vurderes at være stærkt begrænset, og kamerafælder i dette habitat er derfor ikke nødvendig.
Ved denne type overvågning opsættes kameraer efter et rektangulært gittermønster med 1,5-2 km
afstand (Rovero et al. 2013, pers. meddelelse Rasmus G. Havmøller, rghavmoller@snm.ku.dk).
Efter endt overvågningsperiode rykkes rektanglet af kameraer, således at den næste del af parken
kan overvåges. På den måde dækkes hele parken over en længere periode ved brug af de samme
kameraer. Til denne type overvågning anbefales det, at der samlet set overvåges i minimum 1000
”trap days” (dage hvor kameraer er aktive) for at sikre at alle arter i området registreres (pers. meddelelse RGH, Si et al. 2014). Herved bør der overvåges i ca. 3 år af gangen, inden der afrapporteres.
Data samles løbende i perioden og artsidentifikationen kan også udføres løbende.
Databehandling og database
Efter endt overvågning sankes video- eller billeddata på en computer hvorfra de data kan artsidentificeres. Denne proces kan med fordel trække på frivillige, som kan få adgang til data igennem en
webbaseret platform. I forbindelse med et projekt, hvor 225 kamerafælder har været opsat i Serengeti Nationalpark, Tanzania, er en webbaseret platform udviklet, hvor brugere nemt kan artsidentificere billeder uden særligt forudgående kendskab til arterne (www.snapshotserengeti.org). Med
hjælp fra frivillige brugere har forskerne i Serengeti Nationalpark fået indblik i mere end 30 arters
rummelige fordeling og deres intra- og interspecifikke interaktioner. En lignende platform kunne
udvikles til projektet i Nationalpark Thy. Når data er gennemgået, kan analysen udføres ud fra brugernes indtastede oplysninger. Formatet på data bør tilpasses behandling i valgte analyseprogram
(se eksempel på bilag 4, side 83).
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Prisoverslag
For at få indblik i den relative forekomst af pattedyr i nationalparken vurderes det, at 60 kamerafælder skal være aktive (pers. meddelelse RGH). Dertil anbefales 10 ekstrakameraer i tilfælde af ødelagte eller mistede kameraer. I alt forventes arbejdet med opsætning af 60 kameraer at tage 5-7 arbejdsdage for én mand i bil (pers. meddelelse RGH). Med 60 kameraer vurderes det, at hele nationalparken vil dækkes ved at flytte alle kameraer to gange + en ekstra gang for halvdelen af kameraerne (2,5 opsætning (OBS! estimeret ved 1,5km afstand mellem hvert kamera)). Afhængigt af hvor
længe, der overvåges, skal der skiftes batterier/tømmes hukommelseskort undervejs. Arbejdstiden
beregnet hertil er 30min/kamerafælde.
Desuden anbefales et tilkøb af justerbare beslag til opsætning, da den tidsmæssige udgift ved indstilling af kameraer uden de justerbare beslag hurtigt vil overstige engangsbeløbet (pers. meddelelse
RGH). I områder, hvor der ikke er træer til opsætning, skal der bruges pæle, som kan plantes solidt i
jorden.
De anbefalede kameraer bruger 8 stk. AA batterier, som ifølge producenten af det kamera som vi
anbefaler (Cuddeback Color, C1) kan holde kameraerne kørende i op til 12 måneder afhængigt af
indstillingen og aktiviteten.
Desuden skal der tilkøbes hukommelseskort til kameraerne. Med den anbefalede kameratype (opløsning på 20mp) vil et kort på 32GB kunne indeholde billeder nok til at dække batterilevetiden.
Borgerinddragelse i forbindelse med billeddata indebærer tilblivelse af guidelines til de frivillige,
fordeling af data og information. Hertil er beregnet 20 timer. Oprettes en webbaseret platform, vil
information, guidelines og data kunne samles et sted, hvilket betyder færre timer på mobilisering.
Timebudget for tilblivelse af online-platform er ikke medtaget herunder.
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Timepris: 500 DKK.
Kamerafælder til pattedyrsovervågning i Nationalpark Thy – budget A
Kamerafælder (70 stk.) (udstyr)

100.000

DKK

Justerbare beslag (70 stk.) (udstyr)

15.000

DKK

Hukommelseskort, 32GB (70 stk.) (udstyr)

10.000

DKK

Alkaline batterier AA (8x60x2,5) (1.200 stk. fra IKEA)

2.160

DKK

Opsætning af kamerafælder (5-7 dage, 2,5 gange ≈ 15 arbejdsdage)

105

timer

Transport (anslået)

2.000

DKK

Kontrol af fælder (60 stk. af 2,5 gange)

75

timer

Informationsmateriale til frivillige

20

timer

Mobilisering af frivillige

5

timer

Databehandling og affrapportering

50

timer

Total timer

255

timer

Total pris

256.660

DKK

Tabel 13: Budget A, pattedyrsovervågning i Nationalpark Thy ved brug af kamerafælder

Herunder fremgår et muligt budget B, hvor afstanden mellem kameraer er forøget til 3km. Det betyder, at færre kameraer bruges til at dække samme område som i budget A, og dermed en reduktion af opstartsudgift til udstyr. Resultatet af større afstand ved den anbefalede type overvågning
medfører større usikkerhed i forhold til den relative forekomst af pattedyr, og potentielt færre arter
vil registreres (Rovero et al. 2013). Resultatmæssigt anbefales derfor løsningen i budget A.
Timepris: 500 DKK
Kamerafælder til pattedyrsovervågning i Nationalpark Thy – budget B
Kamerafælder (45 stk.) (udstyr)

55.000

DKK

Justerbare beslag (45 stk.) (udstyr)

10.000

DKK

Hukommelseskort, 32GB (45 stk.) (udstyr)

6.750

DKK

Alkaline batterier AA (8x30x2,5) (600 stk. fra IKEA)

1.080

DKK

Opsætning af kamerafælder (3-4 dage, 2,5 gange ≈ 8 arbejdsdage)

56

timer

Transport (anslået)

1.000

DKK

Kontrol af fælder (30 stk. af 2,5 gange)

37,5

timer

Informationsmateriale til frivillige

20

timer

Mobilisering af frivillige

5

timer

Databehandling og affrapportering

50

timer

Total timer

168,5

timer

Total pris

181.660

DKK

Tabel 16: Budget B, pattedyrsovervågning i Nationalpark Thy ved brug af kamerafælder

69

3.1 Forslag til anden vigtig naturovervågning
Birkemus
Såfremt en basisregistrering viser, at der er en bestand af birkemus i nationalparken, vil det være
relevant at overvåge denne bestand fremadrettet. Udførelsen og omfanget af dette afhænger af basisregistreringen.
Manuel kronvildttælling som ved Blåvandshuk
I Blåvandshuk moniteres kronvildtbestanden ved en årlig manuel tælling, suppleret med obligatorisk registrering af nedlagte dyrs brækkede vægt, samt vurdering af græsningstryk på hede og nærliggende agerbrug (pers. meddelelse Karsten Lund Platz, karlp@nst.dk). Den årlige tælling af kronvildt finder sted i en weekend i slutningen af maj/starten af april. På dette tidspunkt af året er dyrene
samlet på mindre arealer, hvor der er føde tilgængelig, hvilket forøger muligheden for at registrere
så mange dyr som muligt (pers. meddelelse KLP). Tællingen finder sted fra solopgang (ca. kl.
05:00) og to timer frem, og foregår fra bil. Der skelnes mellem hjorte, hinder og kalve for kronvildt
og dåvildt registreres kun i antal. For at korrigere for dobbelttællinger noteres også flokstørrelse,
tidspunkt for observation og bevægelsesretning.
Deltagerne i tællingen er en blanding af ansatte fra Naturstyrelsen, jægere og private lodsejere. Reservatet opdeles blandt deltagerne, hvoraf de private lodsejere fortrinsvist tæller på egne arealer.
Der tælles fra de tilgængelige veje i området, men der er ikke fastlagte ruter og kørselsretninger for
hvert område. Det begrænsede antal veje betyder dog, at det mere eller mindre er de samme ruter
som tælles hvert år (pers. meddelelse KLP). Tællingen afsluttes med fælles morgenmad, hvor deltagere fremlægger resultater i plenum. Det endelige resultat sammenlignes med tidligere års resultater
og deles med deltagere og lokale kronvildtlaug. Resultatet af tællingen anses ikke som et udtryk for
den egentlige bestandsstørrelse, men som et minimumstal der, som tidligere omtalt, sammenholdes
med antallet af nedlagte dyr og græsningstryk.
Denne type monitering er meget vejrfølsom, da dårligt vejr vil betyde, at dyrene opholder sig i tætte
skovområder, hvormed de er meget svære at registrere (pers. meddelelse KLP). Som nævnt i indledningen er vejrfølsomhed årsagen til, at metoden tidligere og uden held har været forsøgt i Nationalpark Thy. En anden udfordring for manuel tælling af kronvildt i Nationalpark Thy er adgangsbegrænsning i store dele af nationalparken på grund af ynglesæsonen for sjældne fugle. Hvis man
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fulgte tidspunktet for tællingen af kronvildt i Blåvandshuk (slut april-start maj) ville det således
kollidere med ankomsttidspunktet for flere sjældne ynglefugle i Nationalpark Thy, og dermed også
med tidspunktet, hvor store dele af parken har begrænset adgang, for at give de fugle ro til at yngle.
Desuden vil denne overvågning kun samle data ind på en dyreart, hvorved indsatsens omkostninger
og forstyrrelsesgrad slet ikke står mål med overvågningens projekt.
4. Muligheder og begrænsninger vedr. borgerinddragelse
Birkemus
Der er rig mulighed for borgerinddragelse i forbindelse med kortlægning af birkemusbestanden i
nationalparken. Birkemusen har et karakteristisk udseende med en sort rygstribe samt en lang hale,
og risikoen for fejlbestemmelse anses som minimal. Efter opsætning af fælder skal disse tømmes to
gange dagligt, og det vil derfor være essentielt for en succesfuld basisregistrering og eventuel fremtidig monitering, at der er lokal opbakning til projektet. Indsatsen bør dog ledes professionelt.
Gennemgang af fotos fra kamerafælder
Afhængigt af tidsperspektiv og antal af kameraer vil resultatet af overvågningen være et betragteligt
antal billeder, som kræver gennemgang for artsidentifikation. I den forbindelse er der gode muligheder for borgerinddragelse. Oprettes en webbaseret platform kan arbejdet udføres fra private computere, hvor billeder gennemgås, og arter identificeres i antal og adfærd. Erfaring viser, at borgerinddragelse i data og resultater fra kamerafælder, kan give deltagere større tilhørsforhold til den
overvågede naturtype, da billederne kan afsløre dyrearter, som ellers kun sjældent opleves i naturen
(Rovero et al. 2013). Det forventes således også, at pattedyrsovervågning med kamerafælder vil
bidrage med forøget offentlig interesse for Nationalpark Thy som helhed. Afrapportering efter endt
overvågning bør udføres professionelt.
Manuel optælling af kronvildtbestande som ved Blåvandshuk
Der er mulighed for borgerinddragelse ved årlige kronvildttællinger, men det kræver tilblivelse af
informationsmateriale, eventuelle formøder og nøjagtige metodiske instrukser. Indsatsen bør ledes
professionelt og afrapportering ligeså.
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Padder og krybdyr
1. Introduktion
I Danmark lever 14 arter af padder (frøer, tudser og salamandre) og 5 arter af krybdyr (slanger og
firben). Nationalpark Thy indeholder betydelige nationale herpetologiske interesser og arter på habitatdirektivets bilag II og IV som forpligter overvågning.
1.1 Beskyttede og rødlistede arter i Nationalpark Thy
Alle danske arter af padder og krybdyr er fredede. Nationalparken er levested for spidssnudet frø
(bilag IV), stor vandsalamander (bilag II & IV), strandtudse (bilag IV) og markfirben (bilag IV).
Desuden forekommer skrubtudse, butsnudet frø, lille vandsalamander, skovfirben og hugorm.
1.2 Unikke arter for Nationalpark Thy
Der er ingen unikke forekomster af krybdyr og padder i Nationalpark Thy. Imidlertid betyder usædvanligt vidt udbredte egnede habitater, at området huser meget store bestande. Dog er det mest bemærkelsesværdige, at Nationalpark Thy estimeres at huse op mod ¼ af den danske population af
spidssnudet frø.
1.3 Status for kortlægning/viden i Nationalpark Thy
Der foreligger et udmærket datagrundlag fra Nationalpark Thys kortlægning af spidssnudet frø i
kalk- og nærringsfattige damme i 2012-2013 på hhv. 232 og 45 lokaliteter. Undersøgelserne er foretaget som en rekvireret konsulentopgave af en lokal specialist fra firmaet Amphi-Consult (Adrados
2013, 1). Der er gennemført ægtællinger og registrering af yngel, hvorved andre padder også i et
rimelig omfang er blevet registreret uden målrettet eftersøgning, fx er der fundet stor vandsalamander på 66 af 232 lokaliteter (Adrados 2013, 2). Strandtudse er kun observeret enkelte steder.
Markfirben er ligeledes kortlagt i 2013 og undersøgelser pågår fortsat i 2015 og er endnu ikke afsluttede (i alt forventes 40 lokaliteter undersøgt). I forbindelse med kortlægning af markfirben registreres ligeledes hugorm og almindeligt firben.
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Der foreligger ingen historiske data for udbredelsen af krybdyr og padder i Nationalpark Thy. Det
vil således ikke være muligt at vurdere eventuelle naturplejetiltag i parkens mindre naturlige områder på baggrund af data men snarere ved evaluering af effekter på fokusarter.
Desuden overvåges Bilag II og IV padder og krybdyr i NOVANA regi. Dette sker en gang hvert 6
år og udføres som udgangspunkt i 10x10 km kvadrater med to udvalgte søer/levesteder pr kvadrat.
1.4 Status for overvågning i Nationalpark Thy
I 2014 og 2015 er der udført en mindre opfølgning for undersøgelse af 10 repræsentative damme
med henblik på at dokumentere populationsdynamik i bestandene.
2. Minimumsprogram for basisregistrering
Kendskabet til udbredelsen af krybdyr og padder i Nationalpark Thy er på basis af de senere års
undersøgelser ganske godt, og andre artsgrupper bør på det grundlag prioriteres i forbindelse med
basisovervågningen.
2.1 Forslag til anden vigtig basisregistrering
Målrettet eftersøgning af strandtudse på nationalparkens arealer
Arten registreres lettest ved at lytte efter det karakteristiske parringskald på nætter med særlig gunstige varme og vindstille forhold. Det er ikke usandsynligt at der er oversete bestande i parken.
Kortlægning af strandtudse-bestande kan gennemføres ved borgerinddragelse.
3. Minimumsprogram for naturovervågning
Inden for rammerne af denne opgave, har vi vurderet at andre artsgrupper bør prioriteres højere i
forbindelse med naturovervågningen (minimumsprogram). Vi har vurderet en række muligheder og
nedenfor angivet de vigtigste, som dog alle er prioriteret i lag 2.
3.1 Forslag til anden vigtig naturovervågning
Forekomst af spidssnudet frø og stor vandsalamander
Spidssnudet frø og stor vandsalamander er semi-akvatiske arter og derfor indikative for udviklingen
i hydrologi, akvatiske habitaters kvalitet samt deres fouragerings- og overvintringsområder. Især
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stor vandsalamander har indikatorværdi for vandkvaliteten i de akvatiske habitater. Formålet med
overvågningen er ikke blot kortlægning af udbredelse men at følge bestandsudviklingen for disse to
arter på nationalparkens arealer.
Overvågningsprogrammet vil fokusere på tidligt forår og sommer, og ligge tæt op af metodik anvendt i den nationale overvågning af arterne. For hvert år der overvåges, undersøges 30 lokaliteter
tilfældigt udvalgt blandt kendte forekomster af stor vandsalamander (basisovervågningen) og 30
lokaliteter tilfældigt udvalgt blandt alle egnede habitater i nationalparken. Alle lokaliteter undersøges om foråret ved optælling af æg (spidssnudet frø) og om sommeren ved ketsjning af larver (stor
vandsalamander og spidssnudet frø).
For spidssnudet frø kan antallet af ægklumper i et område anvendes til at følge bestandsudviklingen. Ynglesæsonen er meget vejrafhængig, men starter ofte i anden uge af april, og kan forsætte ind
i begyndelsen af maj. Ægklumperne lægges på lavt vand samlet i yngleaggregeringer, og kan findes ved at lokalisere koret af hanner, eller ved visuel inspektion langs brinken. Antallet af ægklumper tælles med hænderne men i tilfælde af større masser af ægklumper, kan antallet estimeres ved
optælling af en repræsentativ mindre andel af den totale ægmasse og opmåling af total areal.
Nationalpark Thy bør anskaffe et sæt robuste ketsjere med stor åbningsvidde (~30cm), som anvendes til overvågningen, således at udstyr ikke varierer, når der udføres undersøgelser. Arbejdet udføres af en erfaren inventør, og det tilstræbes, at kontrakter udarbejdes således, at samme person gennemfører overvågningen i flere perioder for i så vidt muligt omfang at undgå inventørbias. På hver
lokalitet tages 20 ketsjertag af 2m i hurtig ensartet bevægelse. Ketsjertagene gennemføres fordelt
rumligt på lokaliteten, men samtidig der, hvor det vurderes, at der er størst chance for at fange larver. Antallet af larver for de forekommende arter afrapporteres i tekst og som shp-filer (GIS-lag).
4. Muligheder og begrænsninger vedr. borgerinddragelse
I 1976-1986 blev et nationalt atlasprojekt gennemført ved hjælp af frivillige og grønne organisationer, men der har siden været begrænset tradition for at benytte den type kapacitet i kortlægningsopgaver. Dette skyldes blandt andet, at padders ynglebiologi betyder, at optimal kortlægning kan være
begrænset til meget korte vejrafhængige perioder, som kræver erfaring at udpege og ikke kan planlægges. Endvidere kan visse æg og larver af forskellige arter let forveksles.
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Der er potentiale for borgerinddragelse i forbindelse med Biologisk Forening for Nordvestjylland
og andre lokale kompetencer. Dette gælder især kortlægning af faunaen i områder, som endnu ikke
er undersøgt og i marginale habitater, som kan rumme overraskelser. Det er vanskeligt at gøre rede
for populationsdynamik indenfor disse dyregrupper, så information indsamlet af frivillige må forventes begrænset til dokumentation af forekomster. Det vil kræve professionel vejledning af en
gruppe særligt interesserede at få andet end helt tilfældige data ud af amatørregistreringer fx til
hjælp af udpegning af egnede nætter for lytning efter strandtudse. En del paddeovervågning foregår
på tidspunkter, som er problematiske for ynglefugle, og det skal inddrages i overvejelserne, hvilke
områder der kan gives adgang til, og hvor mange personer, der hensigtsmæssigt kan deltage.

75

Referenceliste
Adrados C (2013, 1). Basisregistrering af padder målrettet spidssnudet frø ved lobeliesøer
og lignende kalk‐ og nærigsfattige søer og vandhuller i Nationalpark Thy – 1. del: Kvantitativ vurdering af reproduktion – æglægning. Amphi Consult.
Adrados C (2013, 2). Basisregistrering af padder målrettet spidssnudet frø ved lobeliesøer
og lignende kalk‐ og nærigsfattige søer og vandhuller i Nationalpark Thy – 2. del: Registrering af
naturlige bestandssvingninger for spidssnudet frø i 10 udvalgte søer. Amphi Consult.
Andersen E Ø, Buck A, Adrados L C, Broe E C & Immersen B B (2015). Forslag til Nationalparkplan 2016-2022 for Nationalpark Thy. Nationalpark Thy, Kirkevej 9, 7760 Hurup, August 2015.
Asferg T (2011) Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2010/11. Notat fra DCE – Nationalt Center
for Miljø og Energi, 18. november 2011.
Asferg T (2013) Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2012/13. Notat fra DCE – Nationalt Center
for Miljø og Energi, 8. november 2013.
Aude E, Bennet T V & Espersen L S (2014). Naturens udvikling i Nationalpark Thy – baseret på
NOVANA-data. HabitatVision Notat 2014-11.
Aude E & Frederiksen R F (2015). Mosserne i Nationalpark Thy. HabitatVision, rapport 15-1.
Biologisk Forening for Nordvestjylland (2008). Naturen i Nationalpark Thy. Temaudgave, Naturnyt, 22. august 2008.
Baagøe H J, Jensen T S (2007) Dansk pattedyrsatlas. Gyldendal, 392 s.
Bak J L (2013). Tålegrænser for dansk natur. Opdateret landsdækkende kortlægning af tålegrænser
for dansk natur og overskridelser heraf. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og
Energi, 94 s. – Videnskabelige rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 69.
Botanisk Forening for Nordvestjylland (2005). Naturtyper og særlige botaniske forekomster i undersøgelsesområdet for Nationalpark Thy.
Brunbjerg A K, Jørgensen G P, Nielsen K M, Pedersen M L, Svenning J-C & Ejrnæs R (2015).
Danmarks klitnatur trues af stabilitet. Vand og Jord 2:15: 64-68.
Buchwald E, Wind P, Bruun HH, Møller P F, Ejrnæs R & Svart HH (2013). Hvilke planter er
hjemmehørende i Danmark? Flora og Fauna 118 (3+4): 73-96.
Cowi 2013. Kortlægning af forekomsten af Rynket rose (Rosa rugosa) indenfor specificerede områder i Thisted Kommune.
Danish Biodiversity Information Facility (DanBIF): http://entomologiskforening.dk/indsamling/ sidst besøgt 23-11-2015.

76

Danmarks Miljøundersøgelser (2004). Overvågning af Odder. Teknisk anvisning til ekstensiv overvågning, version 1.1, 05.02.2004. Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata, Danmarks Miljøundersøgelser.
Dof.dk/atlas. Atlas III undersøgelse, 2012 – 2019 – sidst besøgt den 08.12.2015.
Dofbasen.dk (bestandsudvikling for kortnæbbet gås, grågås, sædgås og bramgås) – sidst besøgt den
27.10.2015.
Ellermann T, Bossi R, Christensen J, Løfstrøm P, Monies C, Grundahl L & Geels C (2015). Atmosfærisk deposition 2014. NOVANA. Aarhus Universitet. DCE – Nationalt Center for Miljø og
Energi. Videnskabelig Rapport, nr. 163.
Fredshavn J, Nielsen K E, Ejrnæs R & Nygaard B (2015). Overvågning af terrestriske naturtyper.
Teknisk anvisning. version 3, 30.06.2015, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus
Universitet.
Fæster K (1965). Hymnoptera aculeate fra Hanstedreservatet. Bind 30(2).
Heldbjerg H & Grell M B (2002). Forslag til forvaltningsplan for den danske ynglebestand af Hjejle
Pluvialis apricaria. Dansk Ornitologisk Forening.
Jensen T S, Olsen K, Sunde P, Vedel-Smith C, Madsen A B, Andersen L W (2015) Genindvandring
af ulven (Canis lupus) i Danmark. Flora og Fauna 121(1+2): 48-54.
Kaiser, E W (1978). Storkrebs (Malacostratca) fra indvande i Thy og Vester-Hanherred. Zootopografiske Undersøgelser i Thy 15. – Flora og Fauna 84:3-28.
Kornerup, U (1960). Coleoptera - Biller. In Tuxen, S. L. (ed.), Hansted-Reservatets Entomologi.
Resultater af "Entomologisk Forenings Thy-Undersøgelse" samlede af S. L. Tuxen. - 30: 59-104
Løppenthin, B (1962). Fugle i Hanstedreservatet. Zootografiske undersøgelser i Thy 8. Flora og
Fauna 68: 81-95.
Løppenthin, B (1967). Danske ynglefugle i fortid og nutid. Odense Universitetsforlag.
Madsen L B (1960). Hvirvlere (Gyrinidae) i Thy. Zootopografiske undersøgelser i Thy 5.
Meek PD, Ballard G-A, Fleming PJS (2015) The pitfalls of cameratrapping as a survey tool in Australia. Australian Mammalogy 37: 13-22.
Møller JD (2008) Naturen i Nationalpark Thy, Biologisk Forening for Nordvestjylland, 2008.
Møller J D & Krabbe E (2012). Forvaltningsplan. Beskyttelse og forvaltning af birkemusen, Sicista
betulina og dens levesteder i Danmark. Naturstyrelsen, Miljøministeriet 2012.
Nationalpark Thy (2013). Nationalparkfond Thy, Årsberetning 2013.
77

Naturstyrelsen (2012). Forvaltningsplan for mink (Neovison vison) i Danmark. Naturstyrelsen 2012.
Nielsen HH, Pedersen CK (2004). Sjældne ynglefugle i Nationalpark Thy. En rapport om rød- og
gullistede ynglefugle, samt fugle på habitatdirektivets bilag 1 i undersøgelsesområdet for Nationalpark Thy 1994-2004.
Nyegaard T & Grell M B (2008). Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2007. Fugleåret 2007,
139-168. DOF.
Nyegaard T & Grell M B (2009). Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2008. Fugleåret 2008,
157-187. DOF.
Odder N (2007). Bestanden af Natravn Caprimulgus europaeus i Thy – 2007. Med en vurdering af
naturnær skovdrifts betydning for bestanden fremover. Skov- og Naturstyrelsen.
Petersen A H, Strange N, Anthon S, Bjørner T B & Rahbek C (2012). Bevarelse af biodiversiteten i
Danmark. En analyse af indsats og omkostninger. Arbejdspapir 2012:2. De Økonomiske Råd.
Toft S. (2013). Spindlerfaunaen i Nationalpark Thy – Indledende basisundersøgelse og faunistisk
vurdering af nationalparkens naturtyper. Flora og Fauna 119(2013): 33-46. Jydsk Naturhistorisk
Forening.
Rovero F, Zimmermann F, Berzi D & Meek P (2013). “Which camera trap type and how many do I
need?” A review of camera features and study designs for at range of wildlife research applica¬tions. Hystrix. The Italian Journal of Mammalogy, Vol. 24 (2): 148-156.
Si X, Kays R & Ding P (2014) "How long is enough to detect terrestrial animals? Estimating the
min-imum trapping effort on camera traps". PeerJ 2:e374; DOI 10.7717/peerj.374.
Skov- og Naturstyrelsen & By- og Landskabsstyrelsen (2008). Rynket Rose's (Rosa rugosa)
udbredelse og spredningshastighed i det vestlige Thy. Statusrapport 01-01-2008, j.nr. SNS-44400027.
Skov- og Naturstyrelsen (2010). Indsatsplan mod mårhund, Skov- og Naturstyrelsen 2010.
Snapshot Serengeti. www.snapshotserengeti.org - sidst besøgt den 6-10-2015.
Svensk Dagfjärilsövervakning: http://www.dagfjarilar.lu.se – sidst besøgt 23-11-2015.
Søgaard B & Baagøe H (2012). Overvågning af flagermus Chiotera sp.. Teknisk anvisning til ekstensiv overvågning, version 2, sidst ændret 09.08.2012, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.
Søgaard B & Møller J D (2013) Overvågning af birkemus Sicista betulina. Teknisk anvisning til
ekstensiv overvågning, version 1, 17.04.2013, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus
Universitet.

78

Toft S (2013). Spindlerfaunaen i Nationalpark Thy – Indledende basisundersøgelse og faunistisk
vurdering af nationalparkens naturtyper. Flora og Fauna 119(2013): 33-46. Jydsk Naturhistorisk
Forening.
United Kingdom Butterfly Monitoring Scheme: http://www.ukbms.org/default.aspx - sidst besøgt
23-11-2015.
Wind P & Pihl S (red.) (2010). Den danske rødliste. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2004, opdateret april 2010.

79

Bilag 1
Feltskema, dagsommerfugle

Transektnr.:
År:

Dagsommerfugle feltskema
Observatør:
Dato:

Start tidspunkt:
Gnms.temperatur:

Uge:
Slut tidspunkt:

Vindhastigehed (0-6): Vind retning:

% solskin:

Fokusart:
Ensianblåfugl
Gråbåndet bredpande
Klitperlemorsommerfugl
Skovperlemorsommerfugl
Moserandøje

Antal

Udvalgt
lokalitet for
Kommentarer: arten (sæt x)

Andre dagsommerfugle:
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Bilag 2
Databehandling, dagsommerfugle
Transekt 1 Transekt 2 Transekt 3 Transekt 4 Etc…
Dato
Inventør
Start-tid
Slut-tid
Gennemsnitstemperatur C
Vindretning
Vindhastighed (0-6 Beaufort)
Bemærkninger
Ensianblåfugl
Gråbåndet bredpande
Moserandøje
Klitperlemorsommerfugl
Skovperlemorsommerfugl
Dagpåfugleøje
Admiral
Nældesommerfugl
Sortåret Hvidvinge
Stor Kålsommerfugl
Grønåret Kålsommerfugl
Lille Kålsommerfugl
Citronsommerfugl
Skovrandøje
Engrandøje
Græsrandøje
Okkergul Randøje
Sand-randøje
Okkergul Pletvinge
Markperlemorsommerfugl
Brunlig Perlemorsommerfugl
Violetrandet Ildfugl
Lille ildfugl
Dukatsommerfugl
Almindelig Blåfugl
Bølleblåfugl
Isblåfugl
Etc.
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Bilag 3
Eksempel på protokol for linjetaksering med distance sampling

Navn på observatør:

Vejr:

Skydække (/8):

Transekt navn:

Vindretning:

Dato:

Vindstyrke:

Starttid:

Sigt (km):

Sluttid:

Regn:
Temperatur:

AFSTANDSBÅND
Art

0-25m

25-50m

Bogfinke

1

Musvit

1

50-100m

>100m

Rødhals

1

Sangdrossel

1

Blåmejse

2
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Format til analyseprogram:

Project.nameSite name
Ruipa
Udzunga
Ruipa
Udzunga
Ruipa
Udzunga
Ruipa
Udzunga

Indtastet:

Sampling Unit name
1
1
1
1

Longitude
1;9102659
1;9102659
1;9102659
1;9102659

Lattitude
204462
204462
204462
204462

Sampling Event Photo date
01-09-2013
2013.1
02-09-2013
2013.1
02-09-2013
2013.1
02-09-2013
2013.1

Photo time
06:50:00
14:51:00
01:39:00
03:34:00

Class
Mammalia
Mammalia
-

Order
Carnivora
Carnivora
-

Family
Herpestidae
Herpestidae
-

Genus
Mungos
Bdeogale
-

Number of animals Camera start date and time Camera end date and time
Species
01-10-2013 07:47
01-09-2013 07:02
0
01-10-2013 07:47
01-09-2013 07:02
1
mungo
01-10-2013 07:47
01-09-2013 07:02
1
crassucaysa
01-10-2013 07:47
01-09-2013 07:02
0
-

Project.name;"""Site.Name""";"""Sampling.Unit.Name""";"""Longitude""";"""Lattitude""";"""Sampling.Event""";"""Photo.Date""";"""Photo.Time""";"""Class""";"""Order""";"""Family""";"""Genus""";"""Species""";"""Number.of.animals""";"""Camera.Start.Date.and.Time""";"""Camera.End.Date.and.Time""";;;
Udzungwa;Ruipa;1;9102659;204462;2013.1;01/09/13; 06:50:00;Start;Start;Start;Start;Start;0;01/09/13 07:02;01/10/13 07:47;;;
Udzungwa;Ruipa;1;9102659;204462;2013.1;02/09/13;14:51:00;Mammalia;Carnivora;Herpestidae;Mungos;mungo;1;01/09/13 07:02;01/10/13 07:47;;;
Udzungwa;Ruipa;1;9102659;204462;2013.1;02/09/13; 01:39:00;Mammalia;Carnivora;Herpestidae;Bdeogale;crassicauda;1;01/09/13 07:02;01/10/13 07:47;;;
Udzungwa;Ruipa;1;9102659;204462;2013.1;02/09/13; 03:34:00;Blank;Blank;Blank;Blank;Blank;0;01/09/13 07:02;01/10/13 07:47;;;

Bilag 4

Eksempel på data fra kamerafælde, overført til regneark. T.v.: rådata, t.h.: manuelt indtastet.

