Redegørelse for udviklingen i og omkring
Nationalpark Thy (2005‐2014)
Herunder evaluering af nationalparkfondens indsats, 2008-2014
Nationalparkfond Thy fik i 2010
overdraget en udtjent kiosk ved
færgehavnen på Agger.
Svaneholmhus blev indviet i 2012
takket være bidrag fra Thisted
Kommune, Arbejdsmarkedets
Feriefond og Lokale- og
Anlægsfonden. Her bydes nu
velkommen til de, der kommer
sejlende til Nationalpark Thy fra
syd. Her er ly og læ, vand, toilet
samt information om naturen og
ideer til oplevelser, samt udkig til
sæler og sjældne fugle.

Nationalpark Thy

Redegørelse for udviklingen

Februar 2016

Indhold
Resumé ........................................................................................................................5
1. Indledning .............................................................................................................. 12
1.1 Læsevejledning ................................................................................................... 13
1.2 Formål og målsætninger ....................................................................................... 13
2. Generelle forhold ..................................................................................................... 14
2.1 Klima ................................................................................................................. 14
2.1.1 Thisted Kommunes klimaindsats ....................................................................... 16
2.1.2 Klimatilpasningsplan ....................................................................................... 17
2.2 Areal og ejerforhold ............................................................................................. 17
2.3 Rigsrevisionens evaluering, 2013 ........................................................................... 17
2.4 Planlægning og udviklingsstrategier........................................................................ 18
2.4.1 Vand- og Naturplaner ..................................................................................... 20
2.4.2 Viborg Amts Regionplan 2005 .......................................................................... 20
2.4.3 Thisted Kommunes Kommuneplan 2010-22 ....................................................... 21
2.4.4 Thisted Kommunes Lokalplaner m.m. ................................................................ 21
2.4.5 Region Nordjylland: Regionale udviklingsplaner. ................................................. 21
2.4.6 Politikker, udviklingsstrategier, visioner og driftsplaner blandt samarbejdsparter ..... 22
2.5 Den samfundsmæssige udvikling i Thisted Kommune ................................................ 23
2.5.1 Befolkningsudvikling og bosætning ................................................................... 23
2.5.2 Erhverv og arbejdsmarked............................................................................... 26
2.5.4 Uddannelsesniveau ......................................................................................... 27
2.5.4 Udvikling i boligpriser ..................................................................................... 29
2.6 Organisation ....................................................................................................... 31
3. Nationalparkens formål nr. 1: Bevare, styrke og udvikle naturen..................................... 32
3.1 Målsætning 1: De væsentligste naturtyper bevares og styrkes ................................... 32
3.1.1 Natura 2000 områder ..................................................................................... 33
3.1.2 Analyse af overvågningsdata fra NOVANA .......................................................... 38
3.1.3 Vandområder................................................................................................. 40
3.1.4 Klitsøer ......................................................................................................... 42
3.1.5 Vidensgrundlag om naturværdier, herunder naturovervågning og forskning ............ 48
3.1.6 Invasive arter ................................................................................................ 52
3.1.10 Udvikling i kvælstofdeposition ........................................................................ 55
3.2 Målsætning 2: Større sammenhæng mellem naturområder ........................................ 56
3.2.1 Udbredelse og kvalitet i den lysåbne natur ......................................................... 56
3.1.7 Naturlig vandbalance (hydrologi) ...................................................................... 60
3.1.8 Arter som indikatorer på naturtypers kvalitet ..................................................... 62
2

Nationalpark Thy

Redegørelse for udviklingen

Februar 2016

3.3 Målsætning 8: Beskytte sårbar natur mod forstyrrelse .............................................. 67
4. Nationalparkens formål nr. 2. Bevare og forøge den biologiske mangfoldighed .................. 68
4.1 Målsætning nr. 3: Omlægge klitplantager til naturnær skov ....................................... 68
4.1.1 Biologisk mangfoldighed i klitplantagerne. ......................................................... 68
4.1.2 Omlægning til naturnært drevne skove domineret af naturligt hjemmehørende arter 69
4.1.3 Forøge den biologiske mangfoldighed på de dyrkede arealer ................................. 71
4.2 Samlet overblik over indsats – FORMÅL 1 og 2 ........................................................ 72
4.3 Målsætning 4: Geologi og landskab synliggøres ........................................................ 76
4.4 Målsætning nr. 8: Beskytte sårbar natur mod forstyrrelse.......................................... 78
4.5 Målsætning nr. 11: Udvikling skal ske i samspil med omgivelserne ............................. 78
4.5.1 ”Naturens Besøgsvenner” ................................................................................ 78
4.5.2 Summer camp ............................................................................................... 79
4.5.3 Naturpleje ..................................................................................................... 80
4.5.4 Projekt Mos-lejr ............................................................................................. 80
5. Nationalparkens formål nr. 3. Bevare og styrke de kulturhistoriske spor ........................... 81
5.1 Målsætning nr. 5: Kulturmiljøer og –spor bevares og synliggøres ................................ 81
5.1.1 Kulturhistoriske interesseområder..................................................................... 81
5.1.2 Redningsvejen Stenbjerg-Lyngby-Lodbjerg ........................................................ 82
5.1.3 Stenbjerg Landingsplads og Redningsstation ...................................................... 83
5.1.4 Lyngby Fiskerleje ........................................................................................... 83
5.1.5 Lodbjerg Fyr .................................................................................................. 84
5.1.6 Thagaards Plantage, Tvorup Skovhus og Vangså Hede ......................................... 85
5.1.7 Agger Kystsikringsanlæg, herunder ”De Sorte Huse” ........................................... 86
5.1.8 Nørre Vorupør: Landingsplads, spil, høfde, redningshus, strandskure, torv, røgeri,
auktionshal, gl. fyr, fiskerhuse, missionshus, to kirkegårde, sandflugt og læplantninger.... 86
5.1.9 Klitmøller Landingsplads m.m. ......................................................................... 87
5.1.10 Hansted og Hanstholm Fyr ............................................................................. 87
5.1.11 Bunkers fra 2. verdenskrig ............................................................................. 87
5.1.12 Øvrige kulturhistoriske emner ........................................................................ 87
5.1.13 Rydning af oldtidshøje ................................................................................... 88
6. Nationalparkens formål nr. 4: Styrke mulighederne for friluftsliv og naturoplevelser .......... 91
6.1 Målsætning nr. 6: Friluftsliv og naturoplevelser styrkes ............................................. 91
6.1.1 Cykelstier, fugletårne og cykling i Nationalpark Thy ............................................ 91
6.1.2 Svaneholmhus og andre servicefaciliteter .......................................................... 94
6.1.3 Vandring i Nationalpark Thy ............................................................................. 95
6.1.4 Rideruten i Thy .............................................................................................. 95
6.1.5 Nedlæggelse af skydeterræn ved Klitmøller ........................................................ 95
3

Nationalpark Thy

Redegørelse for udviklingen

Februar 2016

6.1.6 Den Grønne Tråd............................................................................................ 95
6.1.7 National Centre for Outdoor Activities................................................................ 95
6.1.8 Involvering af frivillige .................................................................................... 96
6.1.9 Nationalpark TV ............................................................................................. 96
6.2 Målsætning nr. 7: Bæredygtig udvikling i friluftsliv og turisme .................................... 97
6.3 Målsætning nr. 8: Sårbar natur beskyttes mod forstyrrelse ........................................ 97
7. Nationalparkens formål nr. 5: Styrke forskning, undervisning, naturvejledning og formidling
................................................................................................................................. 98
7.1 Målsætning nr. 9: Formidling styrkes ...................................................................... 98
7.1.1 Naturvejledning ............................................................................................. 98
7.1.2 Kulturhistorisk formidling ................................................................................ 98
7.1.3 Formidling af friluftsliv .................................................................................. 100
7.1.4 Nationalpark TV ........................................................................................... 101
7.1.5 Nationalparkens første bemandede besøgssted ................................................. 102
7.1.6 Formidlingsnetværk Nationalpark Thy ............................................................. 103
7.1.7 Frivillige Nationalparkværter .......................................................................... 106
7.2 Målsætning nr. 10: Forskning understøttes og undervisning styrkes .......................... 108
7.2.1 Forskning .................................................................................................... 108
7.2.2 Undervisning ............................................................................................... 109
8. Nationalparkens formål nr. 6: Støtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet ................. 112
8.1 Målsætning nr. 11: Udvikling i samspil med omgivelserne........................................ 112
8.1.1. Øget naturinteresse i lokalsamfundet ............................................................. 112
8.1.2 Frivilligsatsning ............................................................................................ 112
8.1.3 Landbrug, fødevareproduktion og non-food ...................................................... 113
8.1.4 Nationalpark Thys brand-værdi ...................................................................... 114
8.1.5 Besøgstal i Nationalpark Thy .......................................................................... 114
8.1.6 Turisme i Nationalpark Thy og Thisted Kommune .............................................. 115
8.1.7 Kendskab til Nationalpark Thy i vore nabolande ................................................ 121
8.1.8 Thisted Kommunes projekt ”Det gode liv ved kysten” og Cold Hawaii ................... 121
8.1.9 Trafiktællinger på kystvejen ........................................................................... 122
9. Efterskrift.............................................................................................................. 124
10. Slutnoter ............................................................................................................. 124

4

Nationalpark Thy

Redegørelse for udviklingen

Februar 2016

Resumé

Nationalpark Thy blev indviet i august 2008 som den første nationalpark i Danmark jf. Lov om
nationalparker. Med indvielsen blev Nationalparkfond Thy oprettet som den selvstændige,
statslige fond, der står for udvikling, informationsvirksomhed og drift af Nationalpark Thy.
Opbakningen i lokalsamfundet til at etablere en nationalpark var allerede til stede i 2005, da
styregruppen for undersøgelsesprojektet Nationalpark Thy afleverede sin slutrapport til
miljøministeren.
Denne redegørelse redegør dels for den generelle udvikling i og omkring Nationalpark Thy i
forhold til klima og en række samfundsmæssige forhold, dels for den indsats som
nationalparkfonden har gjort eller medvirket til, og endelig en evaluering af indsatsen. Det
gøres med henblik på at sikre, at Nationalparkplan 2016-22 tager højde for den udvikling, der
har været i området og inddrager den læring, der er resultatet til nu.
Generelle forhold: Klimaet er under forandring på globalt plan og det må forventes, at der
også i Nationalpark Thy kan ske ændringer i de klimatiske forhold over tid, som vil påvirker
leveforholdene for planter, dyr – og mennesker i området. Thy har tidligere i særlig grad været
påvirket af ændringer i klimaet – med voldsom sandflugt gennem flere hundrede år under ”Den
lille istid”. DMI oplyser, at den årlige middeltemperatur i Danmark er steget ca. 1,5° C siden
1870 og fortsat forventes at stige, samt at den gennemsnitlige årlige nedbør i Danmark er
steget omkring 100 mm på 150 år og fortsat forventes at stige.
Nationalpark Thy ligger i Thisted Kommune, der har en selvforsyningsgrad med vedvarende
energi på 100 % på el og 85 % på den kollektive varmeforsyning. Både kommunen, private
virksomheder og borgere – medvirker til et højt fokus på vedvarende energi, passiv- og
aktivhusbyggeri og energirenovering i helårs- og sommerhuse.
Nationalpark Thy bidrager til at mindske klimaforandringerne ved at genskabe naturlig hydrologi
i tidligere afvandede vådområder. Nationalpark Thy bidrager desuden til at mindske
klimaforandringer ved at tænke fremtidens bæredygtige løsninger ind i byggeprojekter og
renovering af gamle bygninger, således at energibehovet minimeres og forsynes via vedvarende
energi.
Nationalpark Thy omfatter ca. 244 km2 og blev i 2010 udvidet med yderligere knap 30 ha efter
en privat lodsejers ansøgning til miljøministeren, anbefalet af bestyrelsen for Nationalparkfond
Thy. Staten ejer ca. 75 % af arealet, resten ejes af 1108 lodsejere.
53 % af Nationalpark Thy er Natura 2000 områder, og disse samt mange af nationalparkens
søer og vandløb er omfattet af den nationale indsats i forbindelse med implementering af
Habitatdirektivet, Fuglebeskyttelsesdirektivet og Vandrammedirektivet fra EU.
Nationalpark Thy ligger i Thisted Kommune, der ofte betragtes som en ”udkantskommune” både
på landsplan og på regionalt plan. Befolkningstallet har været i tilbagegang – i gennemsnit på
0,4 % årligt i perioden 2005-2013 (mod en prognose på 0,3 %). Pendling til arbejde i Thisted
Kommuner fra andre kommuner har været stigende i perioden (med 17 % siden 2009), mens
pendling til arbejde uden for kommunen har været faldende (med 15 % siden 2009), hvilket er
usædvanligt for en landkommune uden større byer. Ledigheden er lavere end gennemsnittet i
Danmark og lå i 2013 på godt 4 %, men også i Thisted Kommune har finanskrisen sat sine spor
i årene 2008-10. Den private servicesektor har haft vækst i beskæftigelsen i perioden og udgør
nu 35 % af beskæftigelsen. Der har desuden været en mindre vækst i beskæftigelsen i byggeog anlægssektoren i perioden, mens landbrug, skovbrug og fiskeri samt industri har oplevet
nedgang i beskæftigelsen i perioden. Uddannelsesniveauet i befolkningen er stigende om end
stadig langt under landsgennemsnittet. Der har været et mindre fald i boligpriserne i perioden i
Thisted Kommune – men kommunen har undgået en decideret boligboble, som mange andre
egne af landet har været ramt hårdt af siden finanskrisen indtrådte.
Nationalparkfonden har i perioden etableret et sekretariat med fire fastansatte medarbejdere og
et antal projektansatte bl.a. i forbindelse med eksterne bevillinger. Det har medvirket til direkte
at skabe arbejdspladser og tiltrække arbejdskraft fra andre egne af landet.
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Naturen: Den helt særlige natur i Nationalpark Thy er de store og relativt sammenhængende
områder med næringsfattig lysåben klitnatur og de kalkpåvirkede naturområder – våde såvel
som tørre. 53 % af nationalparken er Natura 2000 område. Heraf vurderedes 14 % i 2011 at
være i ugunstig tilstand, fx på grund af forekomst af invasive arter, træer og buske, et ringe
artsindhold og afvanding. Strandengene på Agger Tange havde en tydeligt bedre tilstand i 2011
end i 2005.
En række søer og vandløb har været omfattet af de statslige planer for implementering af
vandrammedirektivet. Målsætningen er opfyldt for Blegsø, Hykær, Nors Sø, Tormål, Vandet Sø
og Kokkær Vand. En række søer er omfattet af undtagelsesbestemmelser: Sokland, Agger
Tange Sø, Flade Sø, Førby Sø, Rodenbjerg Sø, Ørum Sø.
Tilstanden er ifølge de statslige vandplaner ukendt for Ålvand 1, mens belastning og
indsatsbehov ikke har kunnet opgøres med de foreliggende metoder for Det Store Vand og for
Strandsø på Agger Tange. En række søer, der var medtaget i Vandplan 2009-15 er ikke
medtaget i Vandområdeplan 2015-22: Bisolevandet, Sø vest for Blegsø, Tvoruphul, Ålvand 2,
Lille Gråkjær, Lillevand, Per Madsens Kær, Possø og Skomagerhul. Nationalpark Thys
målsætning om, at nationalparkens søer skal beskyttes mod næringsstoftilførsel og udvikles til
bæredygtige økosystemer er ikke opfyldt og vil heller ikke blive det i nær fremtid som led i
implementeringen af Vandrammedirektivet.
Nationalparkfond Thy har registreret tilstanden i 219 klitsøer. Undersøgelsen har vist, at cirka
halvdelen af søerne fortsat har forekomst af de særligt karakteristiske grundskudsplanter, bl.a.
Tvepibet Lobelie, Strandbo, og arter af Brasenføde. Naturtilstanden er væsentligt forringet i to
af nationalparkens naturperler: Tvorup Hul og Possø. I 1994, blev der lavet en oversigt over
botaniske lokaliteter, status og forvaltningsbehov i Danmark. Ifølge denne var der i hele landet
kun tre af lobelie-søerne, der havde følgende sjældne arter: Tvepibet Lobelie, Sortgrøn
Brasenføde, Gulgrøn Brasenføde (1999) og Sekshannet Bækarve. De tre søer var Tvorup Hul,
Førby Sø og Possø, som alle ligger i Thy. I Possø er ingen af de fire særlige arter genfundet.
Flere af arterne er genfundet i Tvorup Hul, men dog kun i ringe omfang og søens tilstand er
bekymrende dårlig. Tvorup Hul blev fredet i 1955 grundet den særlige vegetation i den
klarvandede klitsø. I dag har søen mistet sin klarhed og er bl.a. præget af okkerforurening.
Udbygning af viden om naturværdierne og potentialerne for forbedring af disse er basal for
forvaltningen af nationalparken. Inden udgangen af første planperiode ventes et program for
basisregistrering og naturovervågning i Nationalpark Thy at være udarbejdet.
Der findes en række invasive plantearter i Nationalpark Thy, fx Bjerg-Fyr, Contorta-Fyr,
Glansbladet Hæg og Rynket Rose. Arterne er af Naturstyrelsen klassificeret som mulige at
bekæmpe lokalt til et acceptabelt niveau, men ikke mulige at udrydde nationalt. På klithederne
findes desuden den invasive mos Stjerne-Bredribbe, som kun vanskeligt kan bekæmpes.
Ifølge satellit-kortlægningen havde Rynket Rose i 2013 en udbredelse på i alt 39,2 ha i
Nationalpark Thy. I 2007 vurderedes udbredelsen til 14,5 ha. Thisted Kommune og
Naturstyrelsen Thy har i perioden gennemført et demonstrationsprojekt ved Hanstholm med
forskellige bekæmpelsesmetoder i samarbejde med Københavns Universitet. Naturstyrelsen Thy
og Thisted Kommune har igennem et EU Life naturprojekt planlagt bekæmpelse på en række
områder indenfor Natura 2000-områderne.
Beskyttede naturtyper efter naturbeskyttelseslovens § 3 omfattede i oktober 2014 12.882 ha i
Nationalpark Thy (53 % af nationalparkens areal). Arealet må forventes at stige henover de
kommende planperioder fx områder, der i dag er klitplantage, og som genoprettes som hede.
For at målrette tilskud til naturpleje, har NaturErhvervsstyrelsen udarbejdet High Nature Value
kort (HNV-kort), der tildeler point efter naturrige landskaber, ekstensiv landbrugsdrift, kortlagte
naturtyper, forekomst af gode indikatorarter og forekomst af truede arter. HNV har en skala fra
0 (ringe naturværdi) til 13 (meget høj naturværdi). Det bemærkes, at der ingen score er i DK
over 12 i 2013. 4.386 ha i Nationalpark Thy har en score på 0-4, 7.632 ha med en score på 5-9
ca. 7,5 ha med en score på 10-12. At en stor del af nationalparkens arealer ligger i den lave
ende af HNV-skalaen, skyldes ifølge Thisted Kommune med rimelig sikkerhed, at der enten helt
mangler, eller kun findes meget gamle artsregistreringer på en stor del af områderne. Det
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antages, at man ved at foretage nye registreringer på områderne, kan flytte en del arealer op
på en højere score.
Naturstyrelsen Thy har etableret afgræsning på Agger Tange. Naturstyrelsen Thy har desuden i
samarbejde med Thisted Kommune med midler fra EU Life Nature lavet naturgenopretning og –
pleje i en række Natura 2000 områder i Nationalpark Thy.
Siden nationalparkens etablering er der blevet ryddet 277 ha i overgangszonerne i
klitplantagerne og fjernet 4,7 km læhegn med henblik på dels at skabe bedre sammenhæng i
klitnaturen (naturhensyn), dels at skabe en mere glidende overgang mellem plantager og de
omgivende heder (landskabshensyn).
Målsætningen om at få skabt en naturlig vandbalance skal sikre, at naturområderne i
Nationalpark Thy udvikles til at være bæredygtige økosystemer. I Nationalpark Thy er der
igennem de seneste 50-100 år sket afvanding af arealer – især i plantagerne, men også på
dyrkede marker og i lysåbne naturområder. Udover at afvandingen har betydet, at der er
væsentligt færre fugtige klitlavninger og søer end oprindeligt, vurderes det også sandsynligt, at
afvandingen stadig medvirker til at skabe okkerproblemer i vandløb og søer i Nationalpark Thy.
Der er i 2014 konstateret ret omfattende oprensninger af vandløb og grøfter i Nationalpark Thy.
I perioden er der genskabt naturlig hydrologi på ca. 173 ha, samt undersøgt mulighederne for
at genskabe Vang Sø.
Der er desuden siden Nationalpark Thys etablering opbygget viden om særlige arter eller
artsgrupper: Spidssnudet Frø, hvor den samlede yngleaktive voksne bestand vurderes at være
på 992.148 individer og skønnes at udgøre cirka 20 % af den samlede danske bestand. Stor
Vandsalamander har den størst kendte bestand i Danmark i den sydlige del af Nationalpark Thy.
Strandtudse, der er truet i Danmark, er kun fundet på seks lokaliteter i Nationalpark Thy og kun
med voksne individer (ofte gamle hanner). Med undtagelse af en enkelt lokalitet i 2014 har man
ikke fundet yngel. Strandtudsen er således måske ved at forsvinde fra Nationalpark Thy.
Ensian-Blåfugl er en parasitisk sommerfugl med en kompleks livscyklus, der er afhængig af
tilstedeværelsen af værtsarterne: Klokke-Ensian og en af to myrearter af slægten Myrmica.
Nationalpark Thy er et af de få områder i Danmark hvor Ensian-Blåfugl stadig er til stede. Den
er forsvundet fra mange lokaliteter i det nordlige og vestlige Jylland på grund af dræning og
tilgroning med bl.a. fyr. Danmark har sandsynligvis den største del af de stadig intakte
populationer i Europa, hvorfor der bør gøres en indsats for at bevare artens levesteder.
Undersøgelsen, der er lavet som led i et PhD-projekt på Københavns Universitet viser
nødvendigheden af at genskabe sammenhængen mellem de fugtige klitlavninger fra Stenbjerg
til Hanstholm Vildtreservat, hvis der skal opretholdes levedygtige bestande af den sjældne
sommerfugl. Den viden, projektet har skabt, er medvirkende til, at der i planperioden 2016-22
sættes mere fokus på at skabe bedre sammenhæng i klitnaturen og genskabe naturlig
vandbalance.
I efteråret 2012 blev en ulv fundet død i Hanstholm Vildtreservat. Det var det første sikre bevis
for, at ulven er tilbage i den danske natur. I foråret 2014 blev det desuden offentliggjort på
baggrund af DNA-analyser, at der ikke kun er tale om strejfende hanner, men at der også er
eller har været mindst en hunulv i Thy.
Sårbar natur søges beskyttet gennem formidling, bl.a. i forbindelse med det værdifulde
fuglebeskyttelsesområde på Agger Tange, hvor Svaneholmhus er med til at formidle
naturværdierne og samtidig kan beskæftige folk, mens de venter på færgen.
Befolkningen er i stigende grad gennem årene blevet inddraget i at beskytte og udvikle naturen
og øge vidensgrundlaget for Nationalpark Thy.
Plantagerne og de dyrkede arealer: Siden Nationalpark Thys etablering er 295 ha nåleskov
blevet fældet i klitplantagerne og plantet til med løvtræer med henblik på på lang sigt at skabe
mere naturlige skove med hjemmehørende arter. Der er desuden ryddet 20,4 ha i plantagerne
med henblik på at udvide eller skabe nye lysninger. Naturstyrelsen har med indførelse af
naturnær skovdrift desuden større fokus på at efterlade dødt ved i plantagerne.
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I 2011 var 395 ha jord i Nationalpark Thy i omdrift (korn, grovfoder, m.v.) samt 1.767 ha
vedvarende græsarealer. I alt var således 1,6 % af nationalparkens areal i omdrift, mens
landbrugsmæssig drift i alt omfattede ca. 9 % af Nationalpark Thys areal.
Kulturhistorien: Etableringen af Nationalpark Thy har medført øget interesse også for den
særlige kulturhistorie, som området rummer. Således er der siden undersøgelsesprojektets
start i 2003 blevet udgivet flere bøger fx om sandflugt, de små samfund Vangså og Lyngby og
en kulturhistorisk kogebog. Museum Thy har desuden udarbejdet en række rapporter og
udstillinger om kulturhistoriske emner (fx strandinger langs kysten og Ulven fra Nationalpark
Thy) på egne museer og i samarbejde med Nationalpark Thy på Lodbjerg Fyr (om fyrvæsenet),
med Naturstyrelsen i redningshuset i Lyngby (om fiskerlejets historie) og i samarbejde med
lokale ildsjæle i Wester Fiskeeksport i Klitmøller (om fiskeriet og skudefarten i Klitmøller).
Endelig er der lavet en række produkter i samarbejde med lokale fødevareproducenter med
rødder i gamle opskrifter, herunder bl.a. en genskabt ”thyboost”.
Der er i perioden desuden skabt væsentligt mere viden om kulturhistorien, bl.a. gennem
arkæologiske udgravninger ved Nebel (en tidligere herregård) og Lodbjerg (en stenaldergrav).
Et forprojekt er gennemført med henblik på en nænsom renovering af Lodbjerg Fyr, der søges
gennemført i tilknytning til et formidlingsprojekt.
Udover vidensopbygning og formidling af kulturhistorien ses den væsentligste udvikling i
relation til kulturhistorien især at bestå i, at fiskeriet fra Stenbjerg Landingsplads tilsyneladende
er kraftigt på retur. Antallet af både på stranden er således kraftigt reduceret siden 2009.
Friluftsliv: Den mest synlige udvikling der har været i området, der styrker mulighederne for
friluftsliv og særlige naturoplevelser i det store uforstyrrede landskab, er etableringen af
cykelstier, cykelruter og rideruter, opførelsen af Svaneholmhus, etablering af udkigspunkter,
fugletårne, bålhytte, shelters til grupper og pausesteder. Dertil kommer, at et militært
skydeterræn syd for Klitmøller er blevet nedlagt.
Fokus har desuden været på at servicere nationalparkgæster til fods, til hest og på cykel
gennem udgivelse af foldere, kort, en guidebog, www.thy360.dk, tv-udsendelser og en app til
smartphone. Der har således takket være fonde, samarbejdsparter m.m. været massive
investeringer i perioden siden nationalparkens indvielse til gavn for de mange – både lokale og
tilrejsende, der ønsker at opleve nationalparken på en aktiv og bæredygtig måde. Effekten kan
bl.a. måles ved færgeoverfarten Thyborøn-Agger, der siden 2009 har oplevet en stigende
overfart af cykler. Der var således 50 % flere cyklende med færgen i 2014 end i 2009. I et EUfinansieret projekt gennemførte Gallup 100 interviews på den nordjyske strækning af
vestkystruten fra Agger Tange til Skagen. Analysen viser stor tilfredshed: 98 % vil således
anbefale andre at cykle i området.
Forskning, undervisning, formidling og naturvejledning: Nationalparkfond Thy har siden
foråret 2010 drevet et mindre, bemandet besøgscenter ved Stenbjerg Landingsplads og siden
efteråret 2012 desuden et ubemandet, Svaneholmhus, ved Agger Tange Færgehavn. Der
arbejdes endvidere på at etablere et besøgscenter ved Lodbjerg Fyr og et nationalparkcenter i
Vorupør. Takket være ekstern finansiering er etableret et formidlingsnetværk, der koordinerer
formidling, undervisning og naturvejledning i Nationalpark Thy. Netværket er initiativtager til
mange aktiviteter for besøgende i området fra nær og fjern, bl.a. et formidlingskoncept, High5,
der er under udvikling.
Besøgstal for museerne i området, der også formidler elementer af nationalparkens
kulturhistorie varierer en del. Museumscenter Hanstholm, der har klart flest besøgende, har i
oplevet et fald siden 2009 og ligger nu på knap 50.000 besøgende. På et af de mindste,
Vorupør Museum har Museum Thy oplevet en stigning gennem de samme år og ligger nu på ca.
2.500 besøgende. Redningshuset i Stenbjerg har oplevet en stor stigning. Siden 2010, hvor
nationalparken åbnede det lille besøgscenter i nabohuset, er besøgstallet steget fra ca. 7.000 til
ca. 14.000 årligt. Nationalparkens eget besøgssted på Stenbjerg Landingsplads har årligt haft
11-13.000 besøgende siden 2010 med flest i 2014 og færrest i 2010.
Den største formidlingssatsning i perioden har dog været Nationalpark TV, der siden julen 2009
har sendt aktuelle udsendelser fra Nationalpark Thy hver uge året rundt – om naturen,
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kulturhistorien, friluftsliv og livet i området. TV-satsningen har fået en bred seerskare i det
halve Jylland og på nettet med seere fra mange egne af kloden.
En stor del af formidlingsindsatsen gennemføres med involvering af frivillige, bl.a. gennem
frivillige nationalparkværter på Stenbjerg Landingsplads, på Lodbjerg Fyr og som guider på
busture. Værterne får bl.a. deres viden via kurser i ”nationalparkskolen” og via aftenskolekurser
tilrettelagt af nationalparkens samarbejdsparter.
Der er i 2014-16 lavet en særlig satsning i forhold til involvering af skolerne i Thisted Kommune
gennem ”Nationalpark Thy Klasseværelset”. Der er etableret en ”nationalparkskole” med kurser
for bl.a. formidlingspartnere, frivillige formidlere, m.m. Der har desuden været samarbejde med
en højskole i Nr. Nissum, der tilbyder et årligt ophold med udgangspunkt i Nationalpark Thy.
Endelig har Nationalparkfonden medvirket i undervisning på universiteter i Aarhus og
København.
Museum Thy er lokal aktør på kulturhistorisk forskning. Andre forskningsgrene varetages især
gennem samarbejde med universiteter i Aarhus, København, Aalborg og Odense, der er
etableret i perioden – primært gennem uformelle netværk. Nationalparkfonden har besluttet at
give mulighed for at afholde udgifter til rejser og ophold for studerende med henblik på at
støtte forskning, hvilket en del studerende har benyttet sig af. Megen viden om Nationalpark
Thy er således kommet gennem fx forsknings-, PhD-, speciale- og bachelorprojekter, bl.a.
værdifuld viden om Ensian-Blåfugl.
Lokal udvikling: Der har siden beslutningen om etablering af en nationalpark i Thy været stor
lokal opbakning, som har skabt større interesse for nationalparkens særlige natur og
kulturhistorie. Kendskabsgraden til nationalparken var i 2012 på 83 % og 82 % af disse oplyste,
at de var stolte af, at området havde fået status af nationalpark. Mange i lokalsamfundet
involverer sig i nationalparkens drift, udvikling og informationsvirksomhed, bl.a. symboliseret
ved Støtteforeningen for Nationalpark Thys etablering og fortsatte eksistens. 29 organisationer
bidrager til nationalparkens virke gennem arbejdet i nationalparkens bestyrelse og råd. Mere
end 200 mennesker var i 2014 involveret i nationalparkens forskellige frivilligprogrammer, samt
i arbejdsgrupper som led i revision af nationalparkplanen.
Nationalpark Thy har udarbejdet kriterier for certificering af fødevarer og non food produkter.
25 virksomheder har således mulighed for at bruge nationalparkens logo på fx skind, garn,
træskåle, klokkelyngshonning, mosebøllehonning, lamme-grillpølser, whisky, øl,
blomstersukker, urtethe, kryddersnaps, geléer og saft, ligesom restauranter og andre i området
har mulighed for direkte eller via den socialøkonomiske virksomhed Thy Naturkraft, at indkøbe
eller indsamle urter og bær fra nationalparken omfattet af aftale med Naturstyrelsen om
kommerciel indsamling.
Da Nationalpark Thy blev indviet i 2008 blev et nyt brand samtidig etableret. Nationalparker er
et begreb, der blev opfundet i USA med etableringen af Yellowstone National Park i 1872.
Brandet Nationalpark Thy kan således siges at læne sig op ad et internationalt brand, der på
forhånd var kendt af mange – også af danskere i forbindelse med rejser i udlandet.
Konstellationen mellem nationalpark og Thy er dog først officielt etableret med indvielsen i
2008. Et mål for brandets værdi er eksponeringen i de danske medier omsat til en
markedsføringsværdi. Værdien af Nationalpark Thys brand blev i 2014 estimeret af Infomedia til
38,6 mio. kr.
Thisted Kommune har med bidrag fra en række fonde investeret betydeligt i kystbyerne nær
Nationalpark Thy i de senere år, bl.a. i Klitmøller, Vorupør og Krik med faciliteter, der er til gavn
for både lokale og besøgende i området – især for surfere, der er en helt særlig målgruppe til
en række surf spots i verdensklasse under navnet Cold Hawaii.
Udviklingen i turismen i Thy har det desværre vist sig svært at vurdere. Indberetningerne til
Danmarks Statistik viser en nedgang i overnatninger, men nedgangen skyldes især nedgang i
kapacitet, bl.a. frasalg af ferielejligheder på feriecentre. Statistikken medtager ikke
overnatninger på mindre hoteller og campingpladser, overnatning hos familie og venner,
endagsturister, ophold i eget feriehus, udlån til venner/familie, overnatning på B&B eller i telt
eller shelters. Enkelte turistvirksomheder i området ser dog optimistisk på fremtiden og kan se,
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at deres virksomhed er i vækst på grund af nationalparken. Det private serviceerhverv i
kommunen har desuden oplevet vækst i perioden.
Nationalpark Thy har en geografisk udformning, der gør det svært at måle antallet af
besøgende i selve nationalparken. En studerende har via analyse af diverse statistikker fra
området samt en undersøgelse blandt lokalbefolkningen fundet frem til en metode, der
fremadrettet vil kunne bruges til at opgøre besøgstal. Denne undersøgelse indikerer et niveau
på ca. 1,1-1,4 mio. besøg i nationalparken i 2013, heraf stammer ca. 800.000 besøg fra
lokalbefolkningen. Undersøgelsen kan ikke umiddelbart sammenlignes med ældre data.
Nationalparkfonden har etableret arbejdspladser og tiltrukket arbejdskraft fra hele Danmark.
Dertil kommer ca. 160 frivillige, der bidrager til nationalparkens informationsvirksomhed,
udvikling og drift. Nationalparkens bestyrelse har desuden besluttet, at organisationen tænkes
som en netværksorganisation, hvor de mange organisationer, der deltager i arbejdet i råd og
bestyrelse bidrager til at opfylde nationalparkens formål og målsætninger.
Evaluering af indsatsen:
Der er i perioden skabt meget viden, der viser, at den mest værdifulde natur i Nationalpark Thy
er de fugtige klitlavninger og næringsfattige søer. Det er her, der findes særligt mange sjældne
og truede arter, hvor Nationalpark Thy kan medvirke til at sikre arternes overlevelse. I den
kommende planperiode er fokus på naturen derfor primært at genskabe naturlige
vandstandsforhold samt skabe sammenhæng i klitnaturen gennem rydninger – også i de østlige
dele af Nationalpark Thy – for at sikre, at nationalparkens sårbare og truede arter i de fugtige
klitlavninger på sigt vil overleve i Nationalpark Thy – og i Danmark. Indsatsen for at få mere
naturlige skove nedprioriteres derfor i den kommende planperiode. Det foreslås dog, at de
naturnært drevne skove på lang sigt primært etableres på morænejord og ikke på den hævede
havbund. Det vurderes desuden vigtigt, at opbygge et solidt vidensgrundlag om naturen i
Nationalpark Thy med henblik på at sikre, at forvaltningen af naturen løbende kan tilpasses
forholdene.
Der er skabt meget viden om kulturhistorien i Nationalpark Thy gennem de senere år. Det
vurderes dog, at der er stor forskel på synlighed og kendskab til nationalparkens
kulturhistoriske spor. I næste planperiode søges derfor tilvejebragt et kulturhistorisk atlas, som
kan blive et nyttigt værktøj i beskyttelsen af nationalparkens kulturhistorie, herunder også
dokumentere den levende kulturarv. Mange historier venter stadig på at blive afdækket og
fortalt – og danner grobund for forskning i nationalparkens kulturarv.
Der er skabt bedre adgang til Nationalpark Thy – især for cyklister. Mange besøgende kommer
dog de samme, få steder i Nationalpark Thy. Med god planlægning og formidling kan adgangen
til naturen i højere grad tilrettelægges med udgangspunkt i de steder, folk er i forvejen – fx
kystbyerne, snarere end med udgangspunkt fra parkeringspladser i klitplantagerne. I den næste
planperiode søges derfor gennem planlægning og formidling mere fokus på at få folk ud i
naturen – til fods, til hest eller på cykel – med udgangspunkt i der, hvor den enkelte er.
Formidlingen af nationalparkens natur-, kulturhistoriske og friluftsmæssige værdier er gennem
perioden øget og en strategi formuleret. I den næste planperiode foreslås det derfor at
udarbejde en masterplan for formidling, der sikrer en sammenhængende formidling af
nationalparkens værdier med udgangspunkt i gæstens behov. Undervisning i tilknytning til
Nationalpark Thy bidrager med at øge forståelsen for naturen i samfundet – og medvirker til at
skabe stolthed i lokalområdet. Indsatsen skal udbygges i de kommende år og især sikre, at alle
børn, der vokser op i Thy kender til nationalparken og dens helt særlige værdier.
Studerende og forskere på relevante uddannelser på landets højere læreanstalter bør kende til
Nationalpark Thy og motiveres til at bruge nationalparken i projekter, specialer, m.m. Hermed
skabes værdifuld viden for Nationalpark Thy. Projekterne kan samtidig medvirke til at aflive
myter om udkantsdanmark og bygge bro til jobsøgning og bosætning i Thisted Kommune.
Nationalpark Thy har på mange måder medvirket til at udvikle lokalområdet med respekt for
beskyttelsesinteresserne i den første planperiode. Den største effekt vurderes umiddelbart at
have været en øget stolthed i området og øget interesse for og medejerskab til naturen blandt
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folk, der bor i området. Denne stolthed udbygges til både at omfatte privatpersoner og
virksomheder, ved at sikre Nationalpark Thy som et stærkt brand, ved fortsat at udbygge og
vedligeholde et stor netværk af frivillige, understøtte særlige nationalparkprodukter, samt ved
at koordinere indsatser med erhvervsaktører. Endelig søges det indarbejdet i Nationalpark Thys
drift og virke, at visse typer opgaver med fordel kan varetages i regi af socialøkonomiske
virksomheder.

Danmarks første ulv i 1999 år blev fotograferet og senere fundet død i Nationalpark Thy i 2012.
Foto: Karl Emil Andersen, Klitmøller.
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1. Indledning

Nationalpark Thy blev oprettet ved bekendtgørelse i 2008 og er den første danske nationalpark
jf. Lov om nationalparker fra 2007. Nationalparkfond Thys første nationalparkplan trådte i kraft
1. april 2010 og gælder frem til marts 2016. I sommeren 2014 er revisionen af
nationalparkplanen påbegyndt. Redegørelsen her er således en del af grundlaget for den
reviderede Nationalparkplan 2016-22 og er udarbejdet jf. Lov om nationalparker § 25 stk. 2.
Redegørelsen skal jf. Lov om nationalparker dække de emner, som der er opstillet målsætning
og indsatsplaner for i nationalparkplanen, herunder en evaluering af de opnåede resultater i den
forløbne planperiode. Nationalparkfond Thy har desuden valgt at medtage nogle generelle
forhold, der set over en lang årrække kan have betydning for det område på 244 km2, som
Nationalpark Thy udgør og som kan medvirke til at forklare bl.a. naturens udvikling over en
længere tidshorisont. Endelig har Nationalparkfond Thy valgt at redegøre bedst muligt for
udviklingen i forhold til de formål og målsætninger for nationalparken, der er givet i
bekendtgørelsen.
Tidsmæssigt giver det i et vist omfang mening, hvor der kan fremskaffes data herom, at
redegøre for udviklingen siden 2005. Det var nemlig her, en enig styregruppe for
undersøgelsesprojektet omkring Nationalpark Thy i sin endelige rapport anbefalede regeringen
at etablere en nationalpark. Mange initiativer blev iværksat umiddelbart herefter af fx
Støtteforeningen for Nationalpark Thy, Biologisk Forening for Nordvestjylland, Danmarks
Naturfredningsforening, Naturstyrelsen Thy og Museet for Thy og Vester Hanherred på
baggrund af en klar forventning om, at nationalparken ville blive en realitet indenfor få år.
Nogle tidsserier er kortere, fx er det standarden i Danmarks Statistiks statistikbank, at kunne
trække data fra 5 år fx 2009-2013. Andre tidsserier er længere. Klimanormalen regnes fx altid
for en 30 årig periode.
For nogle af redegørelsens elementer, er det vanskeligt eller giver ikke megen mening at
opgøre udviklingen snævert indenfor Nationalpark Thys geografi. Her er det så i høj grad
udviklingen i hele Thisted Kommune, der medtages i redegørelsen. Nationalparken dækker ca.
244 km2 af kommunens areal 1.069 km2 dvs. 23 % af kommunens areal. Der bor dog under 1
% af kommunens befolkning i selve nationalparken.
For dele af redegørelsen, er det ikke muligt på det foreliggende datagrundlag at redegøre for
udviklingen. Her gives på de områder, hvor det er muligt i stedet en status, som så i
kommende redegørelser ventes at kunne bruges til at vise en udvikling. Der er skaffet data og
materiale via Danmarks Statistik, Thisted Kommune, Center for Kystturisme, Visit Nordjylland,
Støtteforeningen for Nationalpark Thy, Naturstyrelsens Naturdata – samt via offentligt
tilgængeligt materiale i rapporter, på hjemmesider m.m. Flere af nationalparkens medvirkende
organisationer har bidraget til redegørelsen, især Thisted Kommune, Naturstyrelsen Thy,
Museum Thy og Museumscenter Hanstholm.
Det bemærkes, at der kan være mange årsager til den udvikling, der er sket i området. Meget
af udviklingen kan næppe nogensinde forklares entydigt. Noget af udviklingen kan givetvis
tilskrives nationalparken, mens andet skyldes den omverden, som nationalparken er en del af.
Nogenlunde sammenfaldende med etableringen af Nationalpark Thy var jo fx en finanskrise af
mere eller mindre globalt omfang.
Det bemærkes desuden, at den første nationalparkplan var meget ambitiøs og det ikke har
været muligt at gennemføre alle planens tiltag i perioden 2010-16. Den første nationalparkplan
skønnedes at beløbe sig til ca. 150 mio. kr (2010 niveau). Finanslovsbevillingen på 7,5 mio. kr
årligt (uden regulering for pris- og lønstigninger) vil således i alt beløbe sig til 45 mio. kr over
den seksårige periode. På trods af, at det i planperioden er lykkedes at skaffe ekstern
finansiering for knap 15 mio. kr til at gennemføre projekter, er der således lang vej igen.
Redegørelse og evaluering skal danne baggrund for valg af indsatser i nationalparkens næste
planperiode, herunder også muligheden for at påvirke andre planer, der har indflydelse på
udviklingen i Nationalpark Thy.
For at kunne redegøre for udviklingen i Nationalpark Thy er der behov for et program for
indsamling af relevant viden. Det være sig viden om naturens tilstand, kulturhistoriske værdier,
12

Nationalpark Thy

Redegørelse for udviklingen

Februar 2016

anvendelse af området, formidling, små-erhverv og meget mere. Sådan et program er endnu
ikke på plads. Nationalpark Thy har i den første planperiode arbejdet med at få udviklet en
strategi og en model for registrering og overvågning af naturværdierne i området. Til dette er
der indgået kontrakt med Center for Makroøkologi ved Københavns Universitet om at bistå med
at udarbejde et program for basisregistrering og overvågning af naturen i Nationalpark Thy. Det
forventes således, at vi har et bedre grundlag for at gennemføre en redegørelse i fremtiden. Til
denne redegørelse er der således både for naturområdet og for de øvrige fagområder søgt
tilgængelig viden fra andre aktører samt assistance blandt lokale samarbejdspartnere.

1.1 Læsevejledning

Denne redegørelse har i et tidligere udkast ligget til grund for det arbejdet i sekretariat,
arbejdsgrupper, råd og bestyrelse med at udarbejde en revideret Nationalparkplan 2016-22 for
Nationalpark Thy. Mange samarbejdsparter har bidraget til redegørelsen, således at den søger
at give det bedst mulige billede af udviklingen i området. Redegørelsen sendes i høring sammen
med Nationalparkplan 2016-22 i august 2015.
Ved udvikling i nationalparken forstås den generelle udvikling, der har været i det geografiske
område ”Nationalpark Thy”. Det være sig såvel udvikling som er et direkte eller indirekte
resultat af nationalparkfondens virke, samt udvikling indenfor relevante fokusområder, som er
sket uafhængigt af nationalparkfondens virke. I nogle sammenhænge er det dog ikke muligt at
redegøre for udviklingen i mindre områder end Thisted Kommune.
Ved evaluering af de opnåede resultater forstås de resultater som Nationalparkfonden har stået
for eller har haft en større eller mindre aktie i.
I redegørelse og evaluering er der arbejdet med udgangspunkt i de seks formål og tolv
målsætninger, som er fastsat i bekendtgørelse om Nationalpark Thy. Denne redegørelse er
opbygget således, at hvert formål gennemgås for sig. For hvert formål er der således først en
redegørelse for udviklingen i området, dernæst en oversigt over nationalparkens indsats og
endeligt en evaluering af indsatsen.
I den del af redegørelsen som beskriver og evaluerer de opnåede resultater for den forløbne
planperiode ses der på konkrete indsatser gennemført siden 2008. Det bemærkes dog, at en del
indsatser først for alvor har kunnet sættes i gang efter finanslovsbevillingen til gennemførelse af
planen blev meddelt i sommeren 2010.
Der er adskillige aktører i området og Nationalparkfond Thy har en række værdifulde
samarbejdspartnere, hvoraf flere har bidraget til denne redegørelse.
God læselyst!

1.2 Formål og målsætninger

Formålet med at oprette Nationalpark Thy er:
1) at bevare, styrke og udvikle naturen, dens kontinuitet, sammenhæng og frie udvikling, især
for de nationalt og internationalt betydningsfulde klit- og klithedelandskaber og
næringsfattige søer og vådområder,
2) at bevare og forøge den biologiske mangfoldighed af naturligt hjemmehørende arter i
plantagerne og på de dyrkede arealer,
3) at bevare og styrke nationalparkens kulturmiljøer og kulturhistoriske spor i klitlandskabet og
klitplantagerne og i tilknytning til havet,
4) at styrke mulighederne for friluftsliv og særlige naturoplevelser i det store uforstyrrede
landskab,
5) at styrke forskning, undervisning, naturvejledning og formidling af de natur- og
kulturhistoriske og friluftsmæssige værdier og
6) at støtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt for
beskyttelsesinteresserne.
De overordnede målsætninger, der skal lægges til grund for Nationalpark Thy er:
1) De væsentligste naturtyper som strande, klitter, klitheder, strandenge, kalkrige overdrev og
søer skal bevares, og deres udbredelse, kvalitet og mangfoldighed styrkes. De skal
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beskyttes mod tilgroning, afvanding, næringsstoftilførsel, invasive arter m.v. og udvikles til
at blive bæredygtige og dynamiske økosystemer med naturlig vandbalance mv.
2) Der skal skabes større sammenhæng mellem nationalparkens naturområder og landskaber,
herunder især klit- og klithedearealer. Områdernes samspil med kysten og havet skal
styrkes.
3) Omlægning af klitplantagerne til naturnært drevne skove domineret af naturligt
hjemmehørende træer og buske skal ske med særlig fokus på styrkelse af naturværdierne.
4) Nationalparkens karaktergivende landskabselementer og markante geologiske formationer
og forekomster skal bevares og synliggøres.
5) Kulturmiljøer og kulturhistoriske spor knyttet til sandflugtsbekæmpelse, fyr- og
redningsvæsen, 2. Verdenskrig og til thyboernes skiftende brug af klitlandskabet og havet
skal bevares, synliggøres, gøres tilgængelige og formidles, ligesom viden om de nævnte
miljøer og spor skal udbygges.
6) Mulighederne for friluftsliv og naturoplevelser skal styrkes.
7) Udviklingen af friluftsliv og turisme skal ske på et bæredygtigt grundlag.
8) Sårbare naturområder skal beskyttes mod slitage og forstyrrende færdsel og ophold.
9) Formidling og naturvejledning skal styrkes og koordineres i forhold til lokale aktører gennem
udbygning og etablering af aktiviteter, servicefunktioner og faciliteter.
10) Forskning skal understøttes og undervisning styrkes gennem etablering af faciliteter og
undervisningstilbud.
11) Udviklingen af nationalparken skal ske i et samspil med omgivelserne.
12) Nationalparkens udvikling skal følges og evalueres.

2. Generelle forhold
Nogle forhold, som kan være af betydning for nationalparkens udvikling på langt sigt, er af
mere generel karakter. Det kan fx være noget, som nationalparkfonden ikke specifikt har formål
og målsætninger relateret til, eller som beskriver udviklingen samfundsmæssigt i det område,
som Nationalpark Thy er en del af. Dette generelle afsnit rummer derfor klimatiske forhold i
området, areal og ejerforhold, plan- og samfundsmæssige forhold, organisatoriske forhold og
lignende.

2.1 Klima

Nationalpark Thy ligger i det nordvestlige Danmark ved Jyllands ”skulder”, der grænser op til
den nordlige Nordsø og passagen mellem Norge og Skotland til Atlanterhavet. Klimanormalen
for 1961-90 i Vestervig, der ligger lidt øst for den sydlige del af Nationalpark Thy angiver en
middeltemperatur på 7,8° C (referenceværdien for 2001-10 ligger 1° C højere, nemlig 8,8° C).
Klimanormalens nedbør er på 809 mm årligt (referenceværdien er 812 mm). Klimanormalens
relative luftfugtighed er på 82 % (referenceværdien på 84 %). Klimanormalens vindhastighed
for Thyborøn umiddelbart syd for den sydligste del af Nationalpark Thy er i gennemsnit på 6,5
m/s (referenceværdien på 6,3 m/s).
Klimaet er dog under forandring. DMI oplyser, at den årlige middeltemperatur i Danmark er
steget ca. 1,5° C siden 1870 og fortsat forventes at stige, samt at den gennemsnitlige årlige
nedbør i Danmark er steget omkring 100 mm på 150 år og fortsat forventes at stige.i Det er
derfor ikke uinteressant for udviklingen i Nationalpark Thy også at følge ændringerne i klimaet.
Klimanormalens højeste vindhastighed for Thyborøn er 31,0 m/s, det årlige antal dage med
hård vind (≥ 10 m/s) er 132,0; dage med stormende kuling (≥ 20,8 m/s) er 5,3; og dage med
fuld storm (≥ 24,5 m/s) er 1,0.
Vinden i området kommer overvejende fra en vestlig retning, de stærkeste vinde oftest fra
nordvest, som det ses af vindrosen for Thyborøn (1989-98) i Figur 1ii. For januar, februar og
marts er vindretningen dog hyppigst fra øst.
Thy har i historisk tid i særlig grad været påvirket af ændringer i klimaet – med voldsom
sandflugt gennem flere hundrede år under ”Den lille istid”.
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Figur 1. Temperatur, nedbør, luftfugtighed og vindhastigheder for nærliggende klimastationer, samt
vindrose for Thyborøn (1989-98). Kilde: Danmarks Meteorologiske Institut, 2014.
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2.1.1 Thisted Kommunes klimaindsats
Thisted Kommune er blandt landets førende ”klimakommuner” ifølge kommunens egen
hjemmesideiii og i 2007 vandt ”The European Solar Prize” for at være den kommune i Europa
med mest vedvarende energi. Thisted Kommune har således en selvforsyningsgrad på mere
end 100 % på el og 85 % på den kollektive varmeforsyning. Den vedvarende energi kommer
fra mange forskellige kilder såsom solen, vinden, biomasse, biogas, geotermi og affald.
Omkring 200 vindmøller bidrager med energi til det danske elnet. Kommunen er også hjemsted
for Folkecentret for Vedvarende Energi. Dertil kommer testcentre for bølgeenergi, store
vindmøller m.m. Både kommunen og private – virksomheder såvel som borgere – medvirker til
at fastholde et højt fokus på vedvarende energi, passiv- og aktivhusbyggeri og energirenovering
i både helårshuse og sommerhuse.
Iværksatte initiativer
Nationalpark Thy bidrager til at mindske klimaforandringerne ved at mindske CO2 udledningen
til atmosfæren gennem genskabelse af naturlig hydrologi i tidligere drænede og grøftede
vådområder. Indsatsen er en afledt effekt af indsatsen i målsætning 1: ”De væsentligste
naturtyper som strande, klitter, klitheder, strandenge, kalkrige overdrev og søer skal bevares,
og deres udbredelse, kvalitet og mangfoldighed styrkes. De skal beskyttes mod tilgroning,
afvanding, næringsstoftilførsel, invasive arter m.v. og udvikles til at blive bæredygtige
økosystemer med naturlig vandbalance”.
Nationalpark Thy har i forbindelse med besøgsstederne på Stenbjerg Landingsplads og
Svaneholmhus tænkt energiforbruget ind i hverdagene. I den tidligere iskiosk på Stenbjerg
Landingsplads er sat elradiatorer op til opvarmning – der maksimalt opvarmes til 15 grader. I
Svaneholmhus, der er ubemandet og som blev indviet i efteråret 2012 er etableret jordvarme
og en maksimal opvarmning på 10 grader indenfor (15 grader på toilettet). Solceller på taget
bidrager til at producere el til huset og til elnettet. I 2011 er lavet en energirenoveringsplan for
Lodbjerg Fyr, som tænkes gennemført i forbindelse med en restaurering af fyret. Der arbejdes
desuden på at etablere et nybygget nationalparkcenter bl.a. som klimavenligt byggeri.
Nationalpark Thy påtænker i det nationalparkcenter, der søges etableret i Vorupør, at formidle
et tema omkring klimaet bl.a. i relation til de samfundsmæssige forandringer, som sandflugten
igennem flere hundrede år medførte i Thy.
Evaluering af indsatsen og anbefalinger til næste plan
Besøgscentret på Stenbjerg Landingsplads blev i foråret 2010 indrettet som et første,
interimistisk besøgscenter, hvis fremtid ikke stod klart. Det har imidlertid vist sig at være en
pæn succes både med besøgstal og bemanding med frivillige nationalparkværter og der er et
stort ønske blandt nationalparkværterne og beboere og virksomheder i Stenbjerg et ønske om
at besøgscentret forbliver på stedet. Hvis bestyrelsen beslutter sig for at fastholde
besøgsstedet, kan man med fordel få en energikonsulent til at se på mulighederne for at
nedbringe energiforbruget yderligere, samt gennemføre energirenovering.
Kommende besøgscentre – fx et nationalparkcenter – der planlægges opført ved Vorupør kan
med fordel støtte op om kommunens klimasatsning. Det er således også planen på nuværende
tidspunkt, at et nybygget nationalparkcenter skal kunne certificeres efter DGNB-standard
”Guld”.
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2.1.2 Klimatilpasningsplan
Klimatilpasningsplanen for Thisted
kommune, vedtaget efterår 2014
omfatter bl.a. områder i
Nationalpark Thy, der er omfattet af
oversvømmelsesrisiko.
Det drejer sig om følgende områder
(markeret på kortet i Figur 2):







Klitmøller Øst: Oversvømmelse
af området pga. afstrømning af
store vandmængder fra oplandet
og manglende kapacitet i
vandløb og grøfter.
Kystvejen, syd for Hanstholm:
Oversvømmelse fra havvand ved
stormflod.
Stenbjerg syd-øst:
Oversvømmelse af arealer fra
vandløb samt problemer pga.
høj grundvandsstand
Sønder Vorupør:
Oversvømmelse fra Bredkær
Rende.
Figur 2. Thisted Kommunes klimatilpasningsplan 2014.

2.2 Areal og ejerforhold

Nationalpark Thy omfatter ca. 24.400 ha og blev i 2010 udvidet med 29,7 ha efter ansøgning til
miljøministeren fra en lodsejer, der gav anledning til en ny bekendtgørelseiv. Endnu en lodsejer,
der søgte miljøministeren om en udvidelse af nationalparken fik i 2013 afslag på ansøgningen.
Nationalparkens grænse er dertil administrativt tilrettet som GIS-lag i 2012, således at grænsen
i administrativ henseende følger naturlige skel i landskabet (fx markskel, hegn, m.v.),
fredningsgrænser m.m. og fonden ikke unødigt forstyrrer lodsejere, som reelt ikke har areal
beliggende i Nationalpark Thy.
Havet er en faktor, som konstant har indflydelse på nationalparkens areal, når havet under
storm æder af den ca. 55 km lange kyst på ubeskyttede strækninger fx ved Lodbjerg og nord
for Vorupør. Andre steder lægges der til. Og i den sydlige del af nationalparken sker der
kystsikring i form af bl.a. sandfordring. Men langt størstedelen af kysten i Nationalpark Thy fra
Lodbjerg i syd til Hanstholm får lov at udvikle sig frit, bortset fra områder omkring beboelse.
Staten ejer ca. 75 % af nationalparkens areal, kommunen ejer især en række vejarealer, mens
resten ejes af 857 private lodsejere. Ejerskabet til et større areal på Agger Tange er i perioden
overdraget fra en statslig instans til en anden: fra Kystdirektoratet til Naturstyrelsen.
Nationalparkfond Thy ejer kun selv den jord, som Svaneholmhus på Agger Tange står på, som
blev overdraget nationalparken fra Thisted Kommune som led i formidlings- og byggeprojektet.

2.3 Rigsrevisionens evaluering, 2013

Rigsrevisionen gennemførte i 2013 en evaluering af nationalparkernes etablering, delvis som led
i en international undersøgelse af nationalparkerv. Undersøgelsens hovedkonklusioner var:
”De danske nationalparker har ikke alene til formål at styrke og udvikle naturen, men skal også
opfylde andre formål, fx naturformidling, turisme og erhvervsudvikling. Derudover er
nationalparkerne afhængige af, at lokale lodsejere vil samarbejde, og at nationalparkerne kan
rejse ekstern finansiering. Der er således ingen garanti for, at etableringen af nationalparker
bidrager til at styrke og udvikle naturen.
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I dette lys vurderer Rigsrevisionen, at Miljøministeriet fremover bør understøtte
nationalparkerne mere, så de på længere sigt vil være bedre rustet til at styrke og udvikle
naturen. Særligt bør ministeriet understøtte, at nationalparkernes bestyrelser formulerer klare
og målbare målsætninger, som nationalparkerne kan prioritere deres indsats ud fra. Ministeriet
har oplyst, at ministeriet fremover vil arbejde for, at der skabes mere klare og målbare
målsætninger i nationalparkplanerne.
Rigsrevisionen finder det vigtigt, at Miljøministeriet allerede nu følger med i og op på
nationalparkernes udvikling og resultater, så ministeriet får et grundlag for at vurdere, om
nationalparkerne på længere sigt kan bidrage til at opfylde nationalparklovens formål om at
styrke og udvikle naturen, herunder skabe større sammenhængende naturområder.”
Rigsrevisionen påpegede bl.a. også, at der er en betydelig usikkerhed forbundet med
finansieringen af nationalparkplanerne. Ud over den årlige finanslovsbevilling på 7,5 mio. kr.
skal nationalparkerne rejse deres midler via ekstern finansiering. Imidlertid estimerer ledelsen i
Nationalpark Thy fx, at den fulde implementering af deres nationalparkplan vil koste over 100
mio. kr. Det kan være vanskeligt for bestyrelsen at udforme konkrete mål, når der ikke er
sikkerhed for finansieringen.
Det er således Rigsrevisionens opfattelse, at disse forhold er udfordrende for den enkelte
bestyrelse, men at det er nødvendigt, at bestyrelsen foretager en klar prioritering i
nationalparkplanen, så nationalparken har en konkret plan at arbejde efter i sin drift.
Efter Rigsrevisionens evaluering er Nationalparkfond Thy blevet opmærksom på, at
nationalparkernes bevillinger ikke er blevet reguleret i forhold til pris- og lønudviklingen.

2.4 Planlægning og udviklingsstrategier

Med strukturreformen blev de tidligere tre kommuner i Thy og på Hannæs fusioneret til en:
Thisted Kommune. En række opgaver, som tidligere lå hos Viborg Amt, bl.a. i relation til
planlægning, miljø og natur blev med reformen overført til kommunen, mens andre blev
overført til de statslige miljøcentre (bl.a. i Aalborg), som via en tid som selvstændige juridiske
enheder under Miljøministeriet blev til en del af By- og Landskabsstyrelsen, der senere
fusionerede med Skov- og Naturstyrelsen til nu at hedde Naturstyrelsen.
Det fremgår af nationalparklovens § 19, at nationalparkplanen ikke må stride mod vandplaner
og Natura 2000 planer samt handleplaner for realiseringen af disse, Natura 2000 skovplaner,
regionale udviklingsplaner, kommuneplaner og lokalplaner, samt råstofplaner.
Det fremgår desuden af nationalparklovens § 25, at nationalparkfonden skal tilpasse
planlægningen efter Natura 2000 planlægningen, således at nationalparkplaner revideres senest
2 år efter, at Natura 2000 planen er vedtaget.
Naturstyrelsen har dog efter forespørgsel til ministeren oplyst, at Nationalparkfond Thy ikke
skulle udarbejde en ny nationalparkplan på grund af forsinkelserne med Natura 2000planlægningen, idet planen for perioden 2010-16 ikke stred imod Natura 2000-planerne.
Store dele af Nationalpark Thy er Natura 2000 områder, hvor der jf. lov om nationalparker
(bemærkningerne til § 19) allerede er ”skabt et grundlag for at opretholde eller genskabe de
internationale naturværdier inden for området. Målsætningen for styrkelse af naturværdierne vil
derfor i videre omfang skulle fokusere på styrkelse af Natura 2000-områdernes kvalitet gennem
en indsats i tilgrænsende områder eller ved etablering af korridorer eller på andre naturtyper og
arter end de, der er omfattet af Natura 2000-planen. Det kan også komme på tale, at
målsætningen vil være at sikre et højere beskyttelses- eller kvalitetsniveau end Natura 2000planen. Målsætningen vil endvidere fokusere på øvrige naturområder, herunder muligheden for
at skabe større sammenhængende områder.”
Statsminister Helle Thorning Schmidt lancerede d. 27. oktober 2014 Naturplan Danmark 2020vi,
der er en samlet, langsigtet og strategisk plan for Danmarks natur. Planen skal sikre ny og
bedre natur til danskerne, og udstikker retningen for dansk naturpolitik frem mod 2020.
Målet er bl.a. at vende tilbagegangen for naturen i Danmark. Forskernes seneste gennemgang
viser, at en femtedel af de danske planter og dyr er sjældne, forsvundne eller i fare for at
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forsvinde, og naturen er presset en række steder i Danmark. Med Naturplan Danmark skal vilde
dyr og planter igen være i fremgang og brede sig, og derfor har regeringen afsat 195 mio.
kroner til ny, bedre og mere sammenhængende natur til danskerne.
-Regeringen ønsker et Danmark, hvor der er balance mellem det moderne liv, landbrug, natur
og friluftsliv. Danskerne er vilde med naturen, og vi skal turde bruge den, men det må ikke ske
på bekostning af naturen. Naturen er nedslidt og under massivt pres. Det skal Naturplan
Danmark rette op på, så vi kan give vores børn en bedre natur, end den vi overtog fra vores
forældre, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Figur 3. Regeringens biodiversitetskort lanceret i efteråret 2014. Firkanterne viser de nationalt prioriterede
områder, mens farverne angiver bioscoren for lokalt prioriterede områder. Kilde: Miljøministeriet 2014
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis-plangroendk

Fra 2016-2018 har regeringen afsat 195 mio. kroner til forskellige indsatser som for eksempel
et nyt Grønt Danmarkskort, som er danmarkshistoriens første masterplan for, hvordan naturen
skal udvikle sig frem mod 2050. I alt videreføres og igangsættes nye indsatser i Naturplan
Danmark for over 5,5 mia. kroner frem mod 2020. Planen er samtidig Danmarks
biodiversitetsstrategi, der sikrer, at vi arbejder målrettet på at opfylde FN’s og EU’s mål om at
standse tabet af dyr og planter inden 2020.
De tre indsatsområder i Naturplan Danmark er:


Mere plads og sammenhæng i naturen. Der skabes større og bedre naturområder, der
hænger bedre sammen, så vilde dyr og planter i højere grad kan sprede sig.
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Styrket indsats for vilde planter og dyr. Målrettede initiativer for truede og sjældne arter og
for at styrke naturens mangfoldighed generelt.
Bedre muligheder for fællesskab gennem naturoplevelser og friluftsliv.

Natura 2000-områderne vil blive rygraden i Det Grønne Danmarkskort, som kommunerne får til
opgave at udpege, således at kommunernes lokalkendskab sikrer, at naturindsatserne fortsat
sker der, hvor den værdifulde natur er, og hvor der er opbakning lokalt. Grønt Danmarkskort
skal første gang være udpeget i kommuneplanerne i 2017 og videreudvikles og realiseres
gradvist frem mod 2050.
Som led i satsningen har regeringen fået udviklet et nyt, landsdækkende digitalt
biodiversitetskort, der giver detaljeret viden om forekomster af truede og sårbare arter,
forekomsten af områder med høj naturkvalitet, lang naturkontinuitet og store naturpotentialer.
I biodiversitetskortet (Figur 3) angives den nordlige del af Nationalpark Thy samt den sydlige
del af Agger Tange som ”National prioritering” mens resten af Nationalpark Thy er markeret
som ”Lokal prioritering” med en relativt høj ”bioscore” dvs. områder, som er særligt værdifulde,
fordi de er levesteder eller potentielle levesteder for rødlistede arter.

2.4.1 Vand‐ og Naturplaner
EU’s vandrammedirektiv og naturbeskyttelsesdirektiver varetages af hhv. stat og kommune,
således at den overordnede planlægning varetages af Naturstyrelsen, mens handleplanerne
overvejende udarbejdes af kommunerne. Dog gælder det således, at Naturstyrelsen selv
udarbejder handleplaner på de statsejede arealer i Natura2000 områderne.
Såvel de overordnede vandplaner som Natura2000 planer skulle jf. fristen i EU have foreligget
endeligt vedtagne 22. december 2009, men har været forsinkede, således at de første planer
først blev offentliggjort i 2014
Nationalpark Thy har indgivet høringssvar til såvel Natura2000 planerne i området som
vandplanerne.
I december 2014 blev 2. generation af Natura 2000 planerne og vandplanerne sendt i høring
med høringsfrist i juni 2015.

2.4.2 Viborg Amts Regionplan 2005vii
Med strukturreformen overgik store dele af
planlægningen jf. Lov om planlægning til
kommunen. Indtil den nye kommuneplan kom
på plads i 2011 gjaldt Viborg Amts
Regionplan, idet alle regionplaner fik status af
landsplandirektiv.
Det var bl.a. del af Viborg Amtsråds
udviklingspolitik at:






beskytte landskabsværdier og
naturområder
anvende naturen som et aktiv for
regionen – fx ved etablering af
Nationalpark Thy
forhindre forurening
støtte udvikling af nye produktioner i
landdistrikter
gøre det mere attraktivt at bo i amtet –
såvel i byerne som på landet.

Det der i dag er Nationalpark Thy var i
regionplanen omfattet af planer for udvikling
af turisme med naturoplevelser som

Figur 4. Kort over arealanvendelse fra Regionplan
2005. Det grønne viser særlige beskyttelsesområder. Kilde: Viborg Amt, 2005.
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hovedprodukt. Hele nationalparken er desuden særligt beskyttelsesområde (markeret med
grønt i Figur 4), hvor målet var at fremme levevilkårene for dyre- og plantelivet, at forbedre
miljøtilstanden og at forbedre befolkningens rekreative muligheder.

2.4.3 Thisted Kommunes Kommuneplan 2010‐22viii
Thisted Kommunes Kommuneplan 2010-22 erstatter jf. strukturreformen Regionplan 2005 for
Viborg Amt, der var ophævet til Landsplandirektiv.
Af Kommuneplan 2010-22 fremgår: ”Nordsølandet er stort set lig med området omfattet af
Nationalpark Thy, samt områderne øst for Hanstholm, det vil sige klithederne og skovene
omkring Hjardemål og vådområderne ved Vejlerne. Området er dog behæftet med mange
fredninger og er karakteriseret som særlige beskyttelsesområde, der alt i alt betyder store
begrænsninger for, hvad man kan udenfor de eksisterende byområder.
Nordsølandet er de store, vidstrakte hedeområder og klitplantagerne langs vestkysten.
Nationalpark Thy udgør en væsentlig del heraf, men også områderne langs Vigsø Bugt hører til
Nordsølandet. Dette storslåede landskab skal forblive dette helt unikke område som for en stor
del huser Danmarks første Nationalpark. Nordsølandet rummer også fine kystbyer, der fortsat
skal danne rammerne om tiltag til understøtning af udviklingen i Nordsølandet
Nordsølandet og Nationalpark Thy skal geares til en forventet stigende turisttilstrømning. Det vil
sige, at vi skal optimere tilgængeligheden til området, ligesom vi skal udvikle og forbedre
mulighederne for service, overnatning og bespisning. Alt under hensyntagen til den natur, som
er grundlaget for det hele.”
I kommuneplanen er en stor del af Nationalpark Thy mellem Vorupør og Agger udlagt som
”Stilleområde”, mens en stor del af nationalparken mellem Vorupør og Hanstholm er udlagt som
”Stille- og mørkeområde”. Det betyder, at områder skal friholdes for tekniske anlæg og
aktiviteter, der støjer eller udsender lys.
Thisted Kommune ventes i 2015 at sende en ny kommuneplanstrategi i høring for
kommuneplan 2017-2029.

2.4.4 Thisted Kommunes Lokalplaner m.m.
Langt størstedelen af Nationalpark Thy ligger i landzonen udenfor lokalplanlagte områder.
Undtaget herfra er:




Bevarende lokalplan for Lyngby (Sydthy Kommune Kommuneplantillæg nr. 32)
Sommerhusområde Lyngby
Golfbane i Nystrup Klitplantage

Lokalplaner for kystbyerne grænser op til nationalparken (fx i Agger, Stenbjerg, Vorupør og
Klitmøller). Flere af disse lokalplaner har en del år på bagen og kunne formentligt med fordel
revideres, således at de bl.a. også vil kunne medvirke til at understøtte formålene i
nationalparken. Det gælder fx i relation til krav om plantevalg i haver, randbeplantning m.m.
hvor man med fordel kunne stille krav om naturligt hjemmehørende planter frem for fx BjergFyr og Rynket Rose, der optræder invasivt i den omkringliggende natur og øger risikoen for
spredning.

2.4.5 Region Nordjylland: Regionale udviklingsplaner.

Regional udviklingsplan 2007ix. Region Nordjyllands første udviklingsplan. I denne blev egnen
Thy beskrevet som ”kendetegnet ved plads og natur, forbindelser til Nordatlanten og Vestnorge
samt tillknytning til Skive- og Viborgegnen”.
Regional Udviklingsplan 2012x. Region Nordjylland vedtog i juni 2012 en ny regional
udviklingsplan, der udstikker retningen for Nordjylland frem til 2020 og peger mod handlinger,
der skal være med til at drive udviklingen. Egnen Thy er beskrevet kendetegnet ved:
”Nationalpark Thy, testcentre for bølge- og vindmølleanlæg, fiskeri og skaldyr, natur og fritid
samt energi.” Thy beskrives i planen som ”selvbærende med Thisted som den brede by og
betydende infrastruktur som fiskerihavnen i Hanstholm, der er Danmarks største
konsumfiskerihavn og ’Porten til Nordatlanten’. Thisted er Danmarks førende klimakommune.
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Ved vestkysten ligger en af verdens bedste surf-muligheder – også kaldet ”Cold Hawaii” – samt
Danmarks først nationalpark.”
Den regionale udviklingsplan beskriver tre megatrends med afgørende betydning for
udviklingen i Nordjylland frem mod 2020: Flere ældre og færre erhvervsaktive, globalisering og
klimaændringer.
Udviklingen i de regionale udviklingsplaner viser således, at Thy som egn overfor omverdenen i
det nordjyske er styrket i forhold til at være kendt for naturen, Nationalpark Thy, surfmuligheder og indsatser på klimaområdet.
Region Nordjyllands Vækst og udviklingsstrategi 2015-18xi er under udarbejdelse. Nationalpark
Thy har i den forbindelse medvirket som inviteret til en workshop i efteråret 2014 som en ud af
ti virksomheder i Thisted, Morsø og Jammerbugt Kommuner og bidraget til strategiens
hjemmeside under ”Mennesker med meninger” som en ud af 12. Strategien ”Mulighedernes
Nordjylland, Regional Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-18” er sendt i offentlig høring i maj
2015.
Nationalpark Thy kan i den seneste udviklingsstrategi bl.a. ses som delelementer i
overskrifterne ”Det attraktive Nordjylland” med den fantastiske kyst og naturoplevelser, og ”Det
grønne Nordjylland”, hvor naturen og landskabet danner et godt grundlag for oplevelser og
rekreation.

2.4.6 Politikker, udviklingsstrategier, visioner og driftsplaner blandt samarbejdsparter

Thisted Kommune vedtog i 2011 en turismepolitikxii. Den fremhæver, at kommune, erhverv,
turistforening, erhvervsråd og flere andre aktører i samarbejde vil kunne fremme og støtte
turismeudviklingen med afsæt i kommunens stedbundne potentialer, der i turistmæssig
sammenhæng ses som: Cold Hawaii, Limfjorden, Nationalpark Thy og Danmarks førende
klimakommune.
Visionen er at skabe store og lettilgængelige naturoplevelser året rundt, at skabe
oplevelsestilbud, der supplerer naturoplevelsen, et godt værtskab samt forlængelse af
turistsæsonen. Thisted Kommune vil således gerne være kendt for oplevelser i naturen, fra
aktiv ferie til afslapning, oplevelser af naturen i form af egnsspecifikke kvalitetsfødevarer, samt
oplevelser baseret på miljømæssig bæredygtighed i et autentisk miljø.
Thisted Kommune ser nationalparken som et lokomotiv på turisme- og erhvervsområdet.
Thy Erhvervsforum opstod i 2012 som en fusion mellem Thy Erhvervsråd og Hanstholm
Havneforum. Thy Erhvervsforum er en af nationalparkens samarbejdsparter, der har fastlagt en
vision for arbejdet, som spiller godt sammen med både nationalparkens værdier og kommunens
klimasatsning. Visionen beskriver fem indsatsområder: Klima og energi, Bosætning og
oplevelser, Infrastruktur og service, Fødevarer og produktion, samt Innovation og
talentudvikling. Thy Erhvervsforum har i øvrigt som mål at skabe vækst og udvikling i Thisted
Kommune gennem en koordineret og sammenhængende erhvervsservice, ved at udvikle og
tiltrække kvalificeret arbejdskraft, ved at tiltrække virksomheder og finansiering til området,
ved at skabe nye arbejdspladser gennem iværksætter og virksomhedsrådgivning, samt ved at
fremme internationalisering.
Naturstyrelsen Thys driftsplan 2007-22 er den seneste driftsplan for Miljøministeriets
arealer i området, herunder også 75 % af arealerne i Nationalpark Thy. I 2007 var der truffet
beslutning om, at der skulle etableres en nationalpark i Thy. Der er således en række elementer
i driftsplanen, der allerede minder om det, der siden blev defineret som nationalparkens formål
og målsætninger. Naturstyrelsen Thys driftsplaner er under revision sideløbende med
nationalparkplanen i samarbejde med Nationalparkfond Thy, såvel de medvirkende
organisationer som sekretariatet.
Af bemærkningerne til forslag til lov om nationalparkerxiii fremgår, at ”Skov- og Naturstyrelsen
vil endvidere efter aftale med nationalparkfonden indarbejde nationalparkens mål i styrelsens
driftsplaner for arealer beliggende i nationalparker, således at de statslige driftsmidler målrettes
mod realisering af nationalparkplanen.”
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Naturstyrelsen Thys igangværende revision af driftsplan kan således være anledningen til at få
indarbejdet nationalparkens formål og målsætninger, således at de statslige driftsmidler
målrettes mod realisering af nationalparkplanen.

2.5 Den samfundsmæssige udvikling i Thisted Kommune

I det følgende beskrives udviklingen generelt i lokalområdet – her defineret som Thisted
Kommune. Kommunen er valgt fordi den omfatter de tre kommuner, der blev analyseret i den
erhvervsøkonomiske analysexiv, udarbejdet forud for beslutningen om at etablere Nationalpark
Thy. Lokalområdet kan selvfølgelig defineres både mere snævert og mere bredt end en
kommune, men med hensyn til at skaffe data fra fx Danmarks Statistik, er det mest enkle at
holde sig til kommuneniveauet og antage, at eventuelle effekter af en nationalpark i
lokalområdet er størst indenfor den kommune, som Nationalpark Thy ligger i.
I den erhvervsøkonomiske analyse blev der arbejdet med forskellige scenarier for udviklingen:
”Biologisk mangfoldighed”, ”Kultur og bosætning” samt ”Turismefyrtårnet” i forhold til et
basisscenarium uden en udnævnelse til nationalpark. Scenariet ”Biologisk mangfoldighed”
havde som vision at få den naturlige dynamik for unikke klithedelandskaber, fauna og flora til at
udvikle sig gennem en beskyttende og regulerende forvaltningsplan. Scenariet ”Kultur og
bosætning” havde som vision at med nationalparken som primus motor udvikles og
markedsføres Thisted Kommune som det ultimative bosætningsområde i Danmark. Scenariet
”Turismefyrtårnet” havde som vision at bringe Nationalpark Thy op i den europæiske elite af
naturmæssige turistmagneter via en udadvendt markedsføring og et aktivt partnerskab med
erhvervsliv og turismesektor. Det bemærkes dog, at udviklingen også afhænger af den faktiske
udvikling i de nationale og internationale konjunkturer og andre trends, som af gode grunde
ikke kan forudses.

2.5.1 Befolkningsudvikling og bosætning
Befolkningen i Thisted Kommune er især koncentreret i den
østlige del af kommunen, mens ganske få er bosat i selve
Nationalpark Thy (se Figur 5).
I selve nationalparken er der sparsom og ret spredt
bebyggelse. Befolkningen i Nationalpark Thy er især bosat i
området mellem Klitmøller, Vester Vandet, Torsted, Vang og
Vangså, området mellem Vorupør, Faddersbøl, Nørhå og
Stenbjerg samt Lyngby. Antallet af indbyggere i Nationalpark
Thy blev i november 2012 opgjort til ca. 159. Antallet af
ejendomme med sommerhusstatus beliggende i Nationalpark
Thy var på det tidspunkt ca. 166.
Kystbyerne umiddelbart udenfor nationalparken har dog en
befolkning af en vis størrelse, som det ses af kortet
herunder. Således havde Hanstholm, Klitmøller, Vorupør,
Stenbjerg og Agger pr. 1. januar 2014 alle mere end 100
indbyggere.
Ifølge Thisted Kommune var der i maj 2012 880 indbyggere i
Klitmøller, 591 i Vorupør, 351 i Agger og 162 i Stenbjerg. Det
har ikke været muligt at finde senere opgørelser over
indbyggerantallet. Især indbyggerantallet i Klitmøller er flere
stedet angivet som eksempel på en landsby i vækst, hvilket
ofte tilskrives de gode surfmulighederxv.

Figur 5. Befolkningens fordeling i
området i og omkring Nationalpark
Thy. Kilde: Miljøministeriets SagsGIS,
sep. 2014.

I den erhvervs- og velfærdsøkonomiske analyse fra 2005 var prognosen, at befolkningstallet i
de daværende tre kommuner, ville falde fra knap 47.000 i 2005 til knap 44.000 i 2025, dvs. i
gennemsnit med 0,3 % om året.
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Figur 6. Udviklingen i befolkningstal samt prognose for udviklingen frem til slutningen af den kommende
nationalparkplanperiode. Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik.

Befolkningsudviklingen kan ses i Figur 6. Nedgangen har været større end forudset i 2005 på i
gennemsnit 0,4 %, således at befolkningstallet ved udgangen af 2013 var på 44.230 personer.
To af nabokommunerne til Thisted, Lemvig og Morsø Kommuner har dog ifølge Danmarks
Statistik haft en væsentlig større nedgang i befolkningstal i perioden. Lemvig Kommune har
således oplevet et fald på i gennemsnit 0,8 % årligt, Morsø Kommune på i gennemsnit 0,7 %
årligt. Den af nabokommunerne, der har oplevet mindst nedgang i befolkningstallet er
Jammerbugt Kommune, der har haft et gennemsnitligt fald i befolkningstallet på kun 0,2 % i
perioden. Etableringen af Nationalpark Thy i 2008 vurderes derfor ikke at have været årsag til
en større tilbagegang i befolkningen i Thisted Kommune.
Udviklingen hænger nok snarere sammen med dels den globale finanskrise, der af mange
økonomer betragtes som den værste siden den store depression i 1930’erne, dels en
målsætning, Folketinget opstillede i 2006 et mål om, at mindst 50 % af en ungdomsårgang skal
tage en videregående uddannelse. Det er således især de unge i alderen 19-26, der flytter ud af
kommunen. Det er dog også unge i alderen 19-26, der i høj grad flytter til kommunen – bare i
et mindre antal.
Endelig skal befolkningsudviklingen også sammenholdes med fx udviklingen i pendling til og fra
Thisted Kommune (se Figur 7) samt ledighed, hvor der formentlig som følge af finanskrisen var
en stigning i ledighed (se Figur 8).
Nationalpark Thy har tiltrukket arbejdskraft og skabt bosætning i tilknytning hertil. Antallet er
dog så lille, at det ikke har kunnet opveje udviklingen.
Iværksatte initiativer: Ved at nationalparkbestyrelsen har valgt at organisere sit sekretariat
som en selvstændig arbejdsplads med egne ansatte, har nationalparken medvirket til at skabe
attraktive jobs i lokalområdet, herunder også bosætning.
Derudover har nationalparken medvirket i ”Tour de Thy” under Akademikerkampagnen.dk
(2011, 2012 og 2013), hvor studerende og nyuddannede fra Aalborg hvert år får mulighed for
at høre om jobmuligheder og det gode liv i Thy.
Endelig har nationalparken i sit samarbejde med universiteter i København, Odense, Aarhus og
Aalborg samt University College Nordjylland om bl.a. praktikforløb og projektopgaver
medvirket til at vise unge mennesker under uddannelse, at Thy og nationalparken er et godt
sted at bo og arbejde. Afholdelse af ”summer camps” for studerende (2013 og 2014) styrker
denne indsats og kan fx også medvirke til at rekruttere studerende til at skrive projektopgaver
om emner i relation til nationalparken. Enkelte af de unge mennesker, der har deltaget i Tour
de Thy og skrevet opgaver om nationalparken har efterfølgende valgt at bosætte sig i området.
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Nationalpark Thy får desuden ofte henvendelser fra udenlandske studerende, der ønsker et
”internship” i Nationalpark Thy, hvilket dog hidtil ikke er blevet truffet aftaler om af
ressourcehensyn. Endelig har Nationalpark Thy i samarbejde med Thisted Kommunes
Jobcenter skabt mulighed for at ledige kan have spændende virksomhedspraktikforløb. Et af
disse førte til en projektansættelse af en nyuddannet akademiker, hvis kæreste havde fået
arbejde i Thy. De øvrige ansættelser har hidtil været folk med en del års erfaringer oveni
uddannelsen, idet fokus har været på med få ansatte at opnå en bred vifte af kompetencer og
viden fra andre organisationer.
Evaluering af indsatsen: Det er fornemmelsen, at der generelt er prestige i en nationalpark.
Det mærkes ved, at det appellerer til studerende at skrive opgaver på både bachelor-, masterog PhD-niveau om nationalparken, ved mange henvendelser også fra udlandet, samt ved et
relativt højt ansøgerantal i forbindelse med annoncering af ledige stillinger. Nationalpark Thy
kan fremadrettet videreudvikle eksisterende samarbejder og styrke samarbejdet med fx
Thisted Kommune, Thy Erhvervsforum m.fl. om at udnytte nationalparkens brand i strategier
for øget bosætning og tiltrækning af højtuddannet arbejdskraft til stillinger i lokalområdet.
Pendlingsmønstre har ikke været en del af den erhvervsøkonomiske analyse forud for
beslutningen om at etablere en nationalpark, men er her vurderet at kunne være interessant i
sammenhæng med ændringer i såvel befolkningstal som beskæftigelse. Figur 7 viser
udviklingen i pendling til arbejde.
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Figur 7. Pendling til og fra Thisted Kommune i forbindelse med arbejde. Kilde: Statistikbanken, Danmarks
Statistik, sep. 2014

Samlet set var der i 2013 væsentligt flere, der boede uden for Thisted Kommune og arbejdede
her, end omvendt. Det bemærkes, at pendlingen ind i kommunen er vokset og af en ganske
betydelig størrelse i forhold til, at der i 2013 var 21.035 beskæftigede i Thisted Kommune.
Befolkningstilbagegangen vil således kunne mindskes betydeligt, hvis folk der i dag arbejder i
kommunen men er bosat andetsteds kunne gøres interesserede i at bosætte sig i her.
Tendensen til at flere pendler ind i kommunen for at arbejde hænger næppe i særlig grad
sammen med etableringen af nationalparken i Thy. Det er dog en ganske usædvanlig situation
for en landkommune som Thisted. Oftest er det storbyer med et meget stort arbejdsudbud, der
har flere indpendlere end udpendlere. Udviklingen i Thisted Kommune viser, at der med fordel
kan sættes øget fokus på bosætning på baggrund af de stedbundne ressourcer, som bl.a.
Nationalpark Thy.
Region Nordjylland har gennem tre år stået i spidsen for et EU projekt kaldet ”Micropol” i
samarbejde med 11 regioner. Micropol har arbejdet med løsninger på affolkning og lavvækst i
Europas yderområder bl.a. med initiativer til at etablere fleksible fjernarbejderhuse (Smart
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Work Centres) bl.a. i Klitmøllerxvi. De nordjyske erfaringer har ifølge regionen været positive,
men alt tyder på, at der er brug for solide alternativer til pendling og fraflytning, hvis et alsidigt
erhvervsliv på sigt skal kunne opretholdes, udvikle sig og tiltrække de nødvendige kompetencer
til et yderområde langt fra nærmeste storby.
I Klitmøller arbejder en gruppe aktivt med etableringen af en såkaldt matchmaking zone,
hvorfra både fastboende og udefrakommende kan arbejde – selvstændigt eller i et socialt og
fagligt fællesskab, med de muligheder for sparring m.m., der ligger heri. Zonen skal gøre det
mere attraktivt at bo/arbejde i Klitmøller/Thy, ligesom zonen skal gøre det attraktivt for
gæstende at blive i området i længere tid. Kan man drive sin selvstændige virksomhed/passe
sit arbejde via en plads i zonen, ja, så er der åbnet op for, at f.eks. en surfer kan blive i
byen/området i mere end nogle få dage. Initiativtagerne har opnået støtte til etableringen fra
Realdania.
Iværksatte initiativer: Nationalpark Thy har i 2013 bidraget til Thisted Kommunes arbejde
med en bosætnings- og markedsføringsstrategi: ”Følg din natur”, der skal hjælpe virksomheder
og organisationer med tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft i alderen 25-49 år til kommunen,
samt pendlere der på sigt vil bosætte sig i kommunen
(http://www.thisted.dk/Erhverv/TiltraekningAfKvalificeretArbejdskraft.aspx). Grundfortællingen
er: ”Vores natur er, at vi ser det som en pligt og en rettighed, at vi selv driver egnen og skaber
udvikling. Når vi driver og skaber egnens udvikling, er vi optaget af fællesskaber. Fordi vi ser
hinanden i mange sammenhænge, møder vi hinanden med pålidelighed, og det gør vores
relationer langtidsholdbare. Vi følger vore egne fornemmelser, og har plads til at finde hver
vores originale vej. Kræfterne, originaliteten og mulighederne i den natur og de miljøer, der
møder os, påvirker os”. En brand-bog og en række værktøjer til jobannoncer m.m. skal bistå
med dette. Der har ikke været planlagt særlige initiativer i relation til pendling for Nationalpark
Thy som arbejdsplads. Problemstillingerne er dog kendte også i ansættelser i nationalparkregi,
der har trukket både den ene og anden vej.
Evaluering af indsatsen: Opmærksomhed på de særlige kvaliteter, som bl.a. Nationalpark
Thy bibringer til Thisted Kommunes bosætningsstrategi, kan medvirke til at synliggøre egnen
som attraktiv også for bosætning.

2.5.2 Erhverv og arbejdsmarked
Ledigheden i Thisted Kommune lå i den erhvervs- og velfærdsøkonomiske analyse lavere end i
landet som helhed, og det mønster er fortsat (Figur 8).
Udviklingen følger stort set de samme tendenser som i hele landet, hvor finanskrisen i 2008
formentlig er årsag til den bratte stigning i 2008-10. Den lave ledighed skal formentlig (ligesom
i analysen fra 2005) ses i lyset af den fortsatte nedgang i befolkningstallet, hvoraf en stor del
skyldes fraflytning af borgere i den erhvervsaktive alder. Ledigheden er dog faldet mere i
Thisted Kommune end i landet som helhed.
Beskæftigelsen i 2013 fordelt på sektorer fremgår af Figur 9. Der har over de seneste 12 år
været en nedgang i beskæftigede i landbrug, skovbrug og fiskeri (fra 9,1 til 7,7 %). Niveauet
for beskæftigelsen i disse primære erhverv, er dog stadig højere end i Danmark (hvor
udviklingen i samme periode har været fra 3,7 til 2,9 %). I industrisektoren har der ligeledes
været en nedgang i beskæftigelsen (fra 25 til 20,4 %), hvor Thy dog stadig ligger højt i forhold
til landsgennemsnittet (fra 16,3 til 10,8 %). Inden for bygge- og anlæg har Thisted Kommune
haft en beskeden vækst (fra 5,9 til 6,2 %) i en periode, hvor der på landsplan har været en
nedgang (fra 6,2 til 5,9 %).
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Figur 8. Ledighed i % af befolkningen i hhv. Thisted Kommune og hele Danmark. Kilde: Danmarks Statistik,
aug. 2014.
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Figur 9. Beskæftigelsen i 2013 fordelt på sektorer for både Danmark og Thisted Kommune. Kilde: Danmarks
Statistik.

Væksten har især været indenfor servicefagene både i Thy (fra 59 til 64 %) og i Danmark (fra
72,7 til 79,2 %). Servicefagene kan opdeles i en privat sektor (handel, transport, hoteller,
restauranter, finansiering, ejendomshandel, rådgivning m.m) og en offentlig sektor (offentlig
administration, undervisning, social- og sundhedsvæsen). Udviklingen i den offentlige service
har fulgt landsgennemsnittet nogenlunde. Her er der sket en vækst fra 27 % til 29 % i Thisted
Kommune, mens den har været fra 30 % til 32 % for landet som helhed. Den private
servicesektor, der også rummer turistvirksomheder har i perioden oplevet en vækst fra 32 % til
35 %. Sektoren ligger dog stadig en del under landsgennemsnittet, der i samme periode er
vokset fra 43 % til 47 %.

2.5.4 Uddannelsesniveau
Befolkningens højeste fuldførte uddannelse i Thisted Kommune over årene 2006-2013 (Figur 10
og Figur 11) viser, at en stadig mindre del af den voksne befolkning i kommunen kun har
grundskoleuddannelse (fra 41 til 37 %). Niveauet er dog stadig en del over landsgennemsnittet
på 30 %. Samtidig er andelen af voksne med en videregående uddannelse i perioden steget fra
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15 til 17 %, hvilket dog stadig er langt under landsgennemsnittet på 27 %. Det bemærkes, at
regeringens målsætning fra 2006 er, at 50 % af en ungdomsårgang skal have en videregående
uddannelse.
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Figur 10. Udviklingen i uddannelsesniveau for voksne i Thisted Kommune. Kilde: Danmarks Statistik.
Statistikbanken.
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Figur 11. Fordelingen på uddannelsesniveau i Thisted Kommune og Danmark. Kilde: Danmarks Statistik, aug.
2014.
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Iværksatte initiativer: En ny organisation som Nationalparkfond Thy har i perioden etableret
sig som en vidensbaseret arbejdsplads med et beskedent antal arbejdspladser, hvor de fleste
af de ansatte har en lang videregående uddannelse (sep. 2014). To af nationalparkens ansatte
har indgået i et kompetenceudviklingsforløb i regi af ansættelsen, der medvirker til at øge
uddannelsesniveauet.
Nationalpark Thy har bidraget til dels at skabe attraktive jobs til højtuddannede (3 faste og op
til 5 tidsbegrænsede), dels at højne uddannelsesniveauet for ansatte med kort eller mellemlang
uddannelse.
Evaluering. Nationalpark Thy kan også fremadrettet med fordel arbejde på at sikre og udvikle
attraktive stillinger til højtuddannede, der kan bidrage til en positiv udvikling for Thisted
Kommune.

2.5.4 Udvikling i boligpriser
I den erhvervs- og velfærdsøkonomiske analyse fra 2005 blev stigende boligpriser nævnt som
en forventet økonomisk gevinst ved nationalparken over en tidshorisont på 23 år. Der er derfor
ved hjælp af data fra Boligaxvii lavet grafer, der viser udviklingen i boligpriser over de seneste 20
år, hvoraf nationalparken har eksisteret i de seks.
Graferne (prisudvikling i kr/m2) er udarbejdet så de kan sammenlignes med udviklingen i
Danmark og Nordjylland.
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Figur 12. Udvikling i salgspriser (kr/m2) på boliger i Danmark, Nordjylland og Thisted Kommune. Kilde:
Boliga.dk, aug. 2014

Af Figur 12 over prisudviklingen i parcel- og rækkehuse ses ingen klar effekt af etableringen af
Nationalpark Thy. Stigning i boligpriser frem til 2008 er en generel trend i Danmark, om end
den har været mindre i det nordjyske end i landet som helhed. Dette kan i Thisted Kommune
bl.a. forklares med, at der i perioden har været en nettofraflytning og en stigning i ledighed.
Faldet i boligpriserne efter 2008 som følge af den globale finansielle krise er til gengæld heller
ikke så kraftigt i Thy som i Danmark som helhed. Nordjylland og Thy har ikke i samme omfang
som landet som helhed oplevet en ”boligboble”, der brast.
Figur 13 viser udviklingen i Thisted Kommune sammenholdt med nabokommunerne for parcelog rækkehuse: Morsø, Lemvig og Jammerbugt.
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Figur 13. Udvikling i salgspriser (kr/m2) på boliger i Thisted Kommune og nabokommuner. Kilde: Boliga.dk,
aug. 2014

Når man sammenligner med nabokommunerne ligger boligpriserne for parcel- og rækkehuse
gennem stort set hele perioden i et leje mellem Jammerbugt og Lemvig/Morsø med stigning og
fald nogenlunde på de samme tidspunkter, omend med en tendens til større differentiering. Om
Thisted Kommune har klaret sig bedre eller dårligere igennem krisen som følge af
nationalparkens etablering er dog svært at konkludere.
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Figur 14. Udvikling i salgspriser (kr/m2) på fritidshuse i Danmark, Nordjylland og Thisted Kommune. Kilde:
Boliga.dk, aug. 2014.

Prisudviklingen på fritidshuse følger i højere grad et fælles mønster end prisen på parcel- og
rækkehuse (Figur 14). Her ser den globale finanskrise umiddelbart ud til at have sat en stopper
for prisstigninger både i Thy, Nordjylland og Danmark som helhed. Datagrundlaget for
prisudvikling i fritidsboliger i Thisted Kommune er dog tyndt, 6-50 handler pr. kvartal, hvor
prisudviklingen for parcel- og rækkehuse baserer sig på 45-150 handler pr. kvartal.
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Figur 15 Udvikling i salgspriser (kr/m2) for fritidshuse i Thisted Kommune og nabokommuner. Kilde:
Boliga.dk, aug. 2014.

Figur 15 viser udviklingen i Thisted Kommune sammenholdt med Lemvig og Jammerbugt for
fritidshuse. Det bemærkes, at der i Morsø Kommune har været ganske få handler af fritidshuse i
perioden. Thisted Kommune ligger i perioden meget på niveau med Lemvig Kommune med
hensyn til prisudvikling for fritidshuse (Figur 15), mens priserne i Jammerbugt ligger højere.
Der kan således ikke påvises en klar effekt af nationalparken på prisudviklingen for fritidshuse i
Thisted Kommune.

2.6 Organisation

Nationalparkfond Thy er en selvstændig statslig fond, der har til formål at etablere og udvikle
Nationalpark Thy. Bestyrelsen for nationalparkfonden blev udpeget af miljøminister Troels Lund
Poulsen i 2008. Bestyrelsen trådte første gang sammen i januar 2009. Rådet blev udpeget af
bestyrelsen og havde sit første møde i juni 2009.
Bestyrelsen ansatte i 2009 en leder af nationalparkens sekretariat, med tiltrædelse i august
2009. Sekretariatet står for betjening af bestyrelse og råd, planlægning, drift, udvikling og
informationsvirksomhed. Bemandingen af sekretariatet har i perioden udviklet sig således, at
der er arbejde til fire fastansatte samt op til fem projektansatte. Hertil kommer ca. 160
frivillige, der medvirker i nationalparkens drift, udvikling og informationsvirksomhed. Endelig
kommer desuden, at der fra tid til anden har været personer i virksomhedspraktik i samarbejde
med henholdsvis Thisted Kommunes Jobcenter (ledige) og Københavns Universitet
(studerende), samt to i afklaringsforløb vedr. arbejdsevne i samarbejde med jobcentret.
Bestyrelsens første funktionsperiode udløb med udgangen af 2012. I februar 2013 var
nationalparkbestyrelse nr. 2 på plads, udpeget af minister Ida Auken, med ca. halvdelen af
medlemmerne som nye. I april 2013 var nationalparkråd nr. 2 på plads, udpeget af bestyrelsen.
Nationalpark Thy har medvirket i etableringen af Nationalparkernes Formandsforum, hvor
erfaringer udveksles på tværs af de indtil videre tre etablerede nationalparker: Thy, Mols Bjerge
og Vadehavet.
Nationalparkfondens bestyrelse har indgået aftale med Naturstyrelsen om bistand til
nationalparkens sekretariat, herunder bl.a. bogføring, regnskab, personaleadministration m.m.
Som den første danske nationalpark, har Nationalpark Thys sekretariat igennem den første
periode bidraget med megen viden og erfaringer omkring organisationsopbygning,
informationsvirksomhed, udvikling, involvering af frivillige, m.m. til de øvrige nationalparker.
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3. Nationalparkens formål nr. 1: Bevare, styrke og udvikle naturen
Nationalpark Thy har som formål at bevare, styrke og udvikle naturen, dens kontinuitet,
sammenhæng og frie udvikling, især for de nationalt og internationalt betydningsfulde klit- og
klithedelandskaber og næringsfattige søer og vådområder.
Fire af målsætningerne i bekendtgørelsen vedrører dette formål: De væsentligste naturtyper
skal bevares og deres udbredelse, kvalitet og mangfoldighed styrkes; der skal skabes større
sammenhæng mellem naturområderne; nationalparkens karaktergivende landskabselementer
skal bevares og synliggøres; og de sårbare naturområder skal beskyttes mod slitage og
forstyrrende færdsel og ophold.

3.1 Målsætning 1: De væsentligste naturtyper bevares og styrkes
”De væsentligste naturtyper som strande, klitter, klitheder, strandenge, kalkrige overdrev og
søer skal bevares, og deres udbredelse, kvalitet og mangfoldighed styrkes. De skal beskyttes
mod tilgroning, afvanding, næringsstoftilførsel, invasive arter m.v. og udvikles til at blive
bæredygtige økosystemer med naturlig vandbalance.”
Naturen i Nationalpark Thy er
skabt af havet, vinden, sandet
og saltet. 54 % af Nationalpark
Thy er omfattet af EU
naturbeskyttelsesdirektiver som
Natura2000 område.
Udviklingen i Natura 2000
områderne følges af
Naturstyrelsen, der også for de
statsejede dele af disse står for
at udarbejde handleplaner og
for at realisere disse jf. EU’s
habitatdirektiv og EF’s
fuglebeskyttelsesdirektiv. 58 %
er desuden fredede arealer,
hvor Naturstyrelsen for de
statsejede dele og Thisted
Kommune for de privatejede er
ansvarlige for plejen.
Nationalpark Thy indeholder
desuden mere end 200 søer,
hvoraf de største indgår i
vandplanlægningen jf. EU’s
vandrammedirektiv med
Naturstyrelsen og Thisted
Kommune som myndighed på
planer og handleplaner.
Det helt særlige ved
Nationalpark Thy er den store
sammenhængende
næringsfattige lysåbne klitnatur
og de kalkpåvirkede
naturområder – våde som tørre.
Vinden, sandet, saltet, kalken,
størrelsen og beliggenheden
danner et unikt naturgrundlag.
Formål nr. 1 fokuserer netop på
disse lysåbne naturtyper, hvis
Figur 16. Beskyttede naturtyper jf. Naturbeskyttelseslovens § 3. Kilde:
Thisted Kommune
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udbredelse i nationalparken ses af Figur 16.
En redegørelse for udviklingen i områdets natur er en omfattende opgave. De data, der er
tilgængelige er ofte indsamlet som en del af et landsdækkende program for naturovervågning.
Det er derfor ikke altid muligt at anvende disse data til at udtale sig om udviklingen i det
geografisk afgrænsede område ”Nationalpark Thy”. Denne redegørelse for udviklingen i forhold
til formålene omkring den lysåbne natur er begrænset til at gennemgå nogle få af de
tilgængelige data. Dette er en følge af begrænsede ressourcer internt og hos eksterne
samarbejdspartnere, samt af at overblikket over mængden af tilgængelige data endnu kun er
under udarbejdelse.
Center for Makroøkologi ved Københavns Universitet er således i gang med at designe et
program for basisregistrering og naturovervågning i Nationalpark Thy, som ventes færdigt i
2015. Først derefter kan nationalparkfonden helt eller delvist implementere programmet. Vi
forventer således at kunne lave en mere målrettet redegørelse for udviklingen i naturen i
Nationalpark Thy i fremtiden.
Det betyder, at der i denne redegørelse alene er set på en delmængde af eksisterende data.
Nogle data indeholder en tidsserie, mens andre data alene giver en status for områdets tilstand.
Data er ikke bearbejdet og analyseret i indeværende redegørelse, men giver alene et billede af
de forskellige faktorer.
For at kunne sige noget om udviklingen i naturtilstand (kvalitet og mangfoldighed) for de
lysåbne naturområder i Nationalpark Thy er det nødvendigt med gentagne systematiske
registreringer af naturværdierne. Der sker løbende dataindsamling i forbindelse med projekter
eller i forbindelse med at lokale grønne organisationer eller befolkningen observerer forskellige
arter. Disse er dog ikke tilstrækkeligt ensartede til at blive inddraget i redegørelsen, men vil
kunne indgå i planlægningen af projekter og forvaltning af området. Gennem nationale
overvågningsprogrammer er der gennemført gentagne registreringer af både arter og
naturtyper i området. Resultaterne af disse programmer er offentligt tilgængelige i rapporter,
basisanalyser, på Danmarks Miljøportal m.m. Programmerne er især målrettet til at kunne vise
en status for naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget for de internationalt beskyttede
naturområder (Natura 2000) eller arter på habitatdirektivet.
Gennem Devano-programmet kortlægges habitatnaturtyper indenfor Natura 2000. Gennem
Novana-programmet overvåges bl.a. udvalgte naturtyper over hele landet – de intensivt
overvågede stationer ligger indenfor Natura 2000, men den ekstensive nationale
naturovervågning også har stationer udenfor Natura 2000-områderne. Der er således størst
viden om den natur, der ligger indenfor Natura 2000-områderne. Idet Nationalparkfond Thy
afventer et program for naturovervågning, er der i indeværende redegørelse alene valgt at se
på et udpluk af de tilgængelige data i forhold til at redegøre for naturens udvikling i de lysåbne
naturområder.
Det samlede areal af Natura 2000 områder i Nationalpark Thy er 13.360 ha. Altså er Danmark
som nation internationalt forpligtet gennem fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet til at
sikre en gunstig bevaringsstatus for udvalgte naturtyper og arter indenfor 54 % af arealet i
Nationalpark Thy. Jf. bemærkningerne til § 19 i Forslag til lov om nationalparker, er der gennem
bl.a. miljømålsloven der således allerede skabt et grundlag for at opretholde eller genskabe de
internationale naturværdier indenfor området, hvorfor nationalparkens målsætning med at
styrke naturværdierne især skal fokusere på styrkelse af Natura 2000 områdernes kvalitet
gennem en indsats i tilgrænsende områder eller ved etablering af korridorer imellem, eller på
andre naturtyper og arter end de, der er omfattet af Natura 2000 planerne. Målsætningen for
nationalparken kan dog også være at sikre et højere beskyttelses- og kvalitetsniveau end
Natura 2000 planerne sikrer.

3.1.1 Natura 2000 områder
En del af naturovervågningen i forbindelse med Natura 2000 planlægningen består i en
kortlægning af naturtyper – inddelt efter et internationalt system af forskellige habitatnaturtyper. En sådan kortlægning har fundet sted i 2005 i forbindelse med Viborg Amts
basisanalyse for første generation af Natura 2000-planer. Kortlægningen er blevet gentaget af
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Naturstyrelsen Himmerland i 2011 i forbindelse med anden generation af Natura 2000-planerne.
I 2011 er skov-naturtyperne dog ikke kortlagt, da dette alene sker hvert 12. år.
For de lysåbne naturtyper er der således sket en naturtype-kortlægning med tilhørende
vurdering af naturtilstand i 2005 og 2011. I 2005 blev der kortlagt i alt 8.082 ha habitatnatur i
Nationalpark Thy, men idet nogle data er gået tabt er der alene data for 6.167 ha. De samme
tal for 2011-kortlægningen er 8.472 ha habitatnatur med data for alle ha. Nedenfor er kort
angivet udvalgte resultater af basisanalyserne.
Naturtyperne fordeler sig med mest klithede, dernæst klitlavning og grå/grøn klit, mens der er
betydeligt mindre af de øvrige naturtyper: strandeng, overdrev, rigkær m.m. (Tabel 1). Den
seneste kortlægning medtager flere naturtyper end første kortlægning (på landsplan blev der
medtaget 23 lysåbne naturtyper i første generation af basisanalyser, mens der er medtaget 33
lysåbne naturtyper og fem ferske sø-naturtyper i anden generation af basisanalyser). Nedgang i
areal af strandeng og tør hede kan skyldes, at arealerne er kortlagt med en ny naturtype i
anden registrering. Den seneste kortlægning bygger på en mere detaljeret definition af de
enkelte naturtyper, end den første kortlægning. Udsving i antal naturtyper, arealer og deres
tilstand, repræsenterer kun i få tilfælde reelle naturmæssige ændringer. For Natura 2000
områderne i Thy skyldes en del af forskellen i den arealmæssige udstrækning af naturtyperne,
at der ved første kortlægning er gået data tabt om de mindst forekommende naturtyper i
mosaikforekomster.
Tabel 1. Kortlagte habitatnaturtyper i Nationalpark Thy jf. EU’s habitatdirektiv og typernes udbredelse (ha)
ifølge basisanalyserne

Naturtype

År 2005

År 2011

2140 Klithede

3424,7

4807,4

2190 Klitlavning

1150,2

1512,0

2130 Grå/grøn klit

1107,5

1358,2

409,5

351,4

6210 Kalkoverdrev

8,6

40,3

6230 Surt overdrev

4,0

25,6

7230 Rigkær

6,0

18,6

1330 Strandeng

7140 Hængesæk

9,2

6410 Tidvis våd eng

8

4030 Tør hede

43,4

4,6

1220 Strandvold med flerårige urter

4,2

1310 Enårig strandengsvegetation

1,8

4010 Våd hede

0,9

7220 Kildevæld

0,2

9110 Bøg på mor

13,5

91D0 Skovbevokset tørvemose

3,8

9190 Stilkegekrat på mager sur bund

0,7

For de kortlagte naturtyper er der beregnet en naturtilstand på baggrund af et artsindeks og et
strukturindeks. Naturtilstandssystemet inddeler forekomster af habitatdirektivets naturtyper i
fem tilstandsklasser (DCE’s rapport ”Vurdering af naturtilstand). Arealerne skal ligge i
naturtilstandsklasse et eller to for at være i gunstig bevaringsstatus. For arealer i
tilstandsklasse tre eller højere er der således behov for en ekstra indsats for at sikre gunstig
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bevaringsstatus. Ser man på det samlede billede af naturtilstanden for de 6.167 ha i 2005 og de
8.472 ha i 2011, er det nogenlunde stabilt for tilstandsklasse 1 og 2 tilsammen (Figur 17).

Figur 17. Procentvis fordeling af naturtilstand på kortlagte naturtyper i Natura 2000 områder i Nationalpark
Thy (N = 6.167 ha i 2005 og 8.472 ha i 2011). Kilde: Naturstyrelsen.

Der er dog tilsyneladende en væsentlig nedgang i arealer med tilstandsklasse 1. Her falder
andelen fra 21 % til 6 % af det samlede kortlagte areal med data. Det tyder på, at der på 787
ha er sket forringelser i tilstanden. Samlet set er cirka 14 % af arealerne i en ikke-gunstig
bevaringsstatus.
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Figur 18. De fire mest udbredte naturtyper fordelt på tilstandsklasser, 2005 (N = 6.167 ha)

Af Figur 18 og Figur 19 fremgår det, at faldet i naturtilstand især gælder de tre klitnaturtyper –
grå klit (2130), klithede (2140) og klitlavning (2190) – mens naturtilstanden for strandeng
(1330) er vurderet bedre i 2011 end i 2005.
Hvorvidt der reelt er sket en nedgang i naturtilstanden kan dog ikke konkluderes ud fra
datagrundlaget i basisanalyserne. Den mere detaljerede kortlægning i 2011 har bl.a. medført,
at der er udlagt væsentligt flere dokumentationsfelter. Dette kan have medført en
differentiering af forekomsternes naturtilstand. Der kan således ikke entydigt konkluderes, om
der har været en negativ eller positiv udvikling i naturtilstand på klitnaturtyperne i løbet af
Nationalpark Thys første planperiode.
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Figur 19. De fire mest udbredte naturtyper fordelt på tilstandsklasser i 2011 (N = 8.472 ha)

For de områder, hvor der er registreret ugunstig tilstand er der for de tørre klitnaturtyper tale
om forekomst af invasive arter, træer og buske eller et ringe artsindhold. For de fugtige
klitlavninger er der også tale om forekomst af vedplanter, ringe artsindhold og desuden om
afvanding. Mere om truslernes omfang kan findes i basisanalyserne for de enkelte områderxviii.
Naturstyrelsen Thy og Thisted Kommune gennemfører en løbende indsats for de internationalt
beskyttede naturområder. Der kan være indsatser, der ikke er slået igennem i
kortlægningsdataene endnu.

Foto: Natura 2000 område Hanstholm Vildtreservat. Foto: Ib Nord Nielsen.
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Figur 20. Naturtilstand i habitatnatur 2005 (til venstre) og 2011 (til højre). De grønne nuancer viser
tilstandsklasse 1 og 2 med gunstig bevaringsstatus, mens de gule og orange viser områder, der indeholder habitatnatur
i tilstandsklasse 3 og 4 med en moderat eller ringe tilstand. I 2005 var ca. 900 ha i tilstandsklasse 3, mens ca. 1.200 ha
var i tilstandsklasse 3 og 4 i 2011. Kortene kan dog alene bruges til at indikere, hvor udfordringerne i Natura 2000
områderne er størst.

I
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Figur 20 ses placeringen af de områder, hvor naturtilstanden er registreret som ugunstig og der
er et særligt indsatsbehov. Indenfor hver af de angivne polygoner kan der være flere naturtyper
i mosaik, og naturtypen i ugunstig bevaringsstatus er således ikke altid udbredt på hele det
optegnede areal.

3.1.2 Analyse af overvågningsdata fra NOVANA
NOVANA er et stikprøvebaseret program til overvågning af udviklingen i Natura 2000 områder i
hele Danmark. Idet det ikke er lykkedes at få bidrag til redegørelsen på dette felt fra
Naturstyrelsen, har vi haft det private rådgivningsfirma HabitatVision til at analysere data fra de
NOVANA-stationer, der ligger i Nationalpark Thy. Det drejer sig om 15 stationer ud af i alt 965
stationer i hele Danmark. Det bemærkes, at NOVANA overvågningen giver et tilstrækkeligt og
repræsentativt billede af de enkelte naturtypers tilstand og påvirkningsfaktorer, men ikke er
egnet som forvaltningsgrundlag for konkrete arealer, der ikke er overvågetxix.
Analyserne er baseret på et relativt beskedent statistisk materiale med kun 15 stationer med 10
prøvefelter på hver, hvorfor resultaterne skal tolkes med et vist forbehold. Der er opnået
anvendelige data fra fire naturtyper, nemlig: Grå klit (2130), klithede (2140), klitlavninger
(2190) og kalkoverdrev (6210). Visse trends kan erkendes og der er interessante og markante
forskelle på de fire undersøgte naturtyper.
Artsscoren er udregnet for de enkelte prøvefelter, hvilket fortæller noget om naturindholdet i
feltet baseret på de registrerede arter. Dette kan blandt andet bruges til at vurdere om
naturtypen er i gunstig udvikling.
Data fra 6 stationer af naturtypen grå klit (2130) afslører, at det er den mest stabile naturtype
af de undersøgte. Her ses ingen signifikante ændringer i vegetationshøjde eller dækningsgrad af
vedplanter. Artsscore og artsantal er ligeledes stabile med ubetydelig fremgang i artsscoren for
fem af de seks stationer. Dækningsgraden af rensdyr-/bægerlav tyder dog på at være i
fremgang.
Anderledes ser det ud for klitheden (2140), med tre analyserede stationer, hvor der ses en
signifikant faldende dækningsgrad af den estimerede dværgbuskedækning. Der ses samtidig en
mindre tilbagegang i artsscoren for alle stationer. Dette i kombination med at bladmos sammen
med hedelyng er i kraftig tilbagegang. Til gengæld er der fremgang for sand-star, revling,
blåtop og rensdyr-/bægerlav.
Klitlavninger (2190) er med fire analyserede stationer den naturtype som har oplevet de største
ændringer. Her er der signifikant lavere vegetationshøjde og dækning af træer og buske. Dette
kan forklares ved ændringer i arealforvaltningen på to af de fire stationer. Der ses tilsvarende
en tilbagegang i artsscoren for 3 ud af 4 stationer. Derudover er dækningen af tørvemos gået
kraftigt tilbage. Tilbagegang ses desuden for blåtop, almindelig star, mosepors og mose-bølle.
Noget kunne altså tyde på, at der er behov for en justering af forvaltningen.
For kalkoverdrev (6210) er der kun data fra 2 stationer og to felter blev udeladt, da de ikke var
af typen 6210. Det giver kun 18 gentagne prøvefelter, hvilket er meget lidt at foretage en
analyse på baggrund af. Der ses dog en markant øget vegetationshøjde, men ingen signifikante
ændringer i vedplantedækningen. Flere karakteristiske arter er ikke pinpointet efter 2010 og
almindelig hundegræs er gået markant frem. Noget tyder således på en ugunstig udvikling for
især det ene overdrev.
I den næste NOVANA-programperiode, hvor der vil blive indsamlet data for 98 stationer fordelt
over hele nationalparken, vil der blive skabt et meget værdifuldt datasæt til vurdering af
ændringer i naturtilstanden i Nationalpark Thy.
Andres indsatser, som Nationalparkfonden er bekendt med:

Indsats

20102012
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2013

2014

2015

Areal (ha)
eller
længde
(m)
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Adskillige naturpleje-aktiviteter
gennemført ved offentlige arrangementer
af Støtteforeningen for Nationalpark Thy

x

x

x

x

Afbrænding, Naturstyrelsen Thy

x

x

x

x

Brand (Naturstyrelsen Thy)

x

x

Etablerede nye vandhuller,
Naturstyrelsen Thy

233,9ha
111,78

X

Hegning og efterfølgende græsning,
Naturstyrelsen Thy

x

27032 m2
(8stk)

x

38 ha

Iværksatte initiativer
Der er i Nationalparkplan 2010-16 ikke angivet specifikke handlinger, der handler om at sikre
naturkvaliteten. Det er generelt beskrevet i form af intentioner om samarbejde med Thisted
Kommune, Naturstyrelsen og private lodsejere om at nå målene i Natura 2000 områderne,
samt samarbejde om konkrete naturplejeprojekter. Det bemærkes dog, at indsatsen i Natura
2000 områderne blev forsinket i planlægningen og at de relevante myndigheder har en
forpligtelse til at nå målene i Natura 2000 områderne.
Nedenfor er listet de indsatser, der er planlagt/gennemført for Nationalparkfondens midler i
første planperiode:
Iværksatte initiativer

2010-2012 2013 2014 2015 - forventet Areal (ha)

Partnerskab og Grøn vækst Rydning og afgræsning - Thisted
Kommune

91
x

Hegning og afgræsning ved Ålvand
og Vangså – Naturstyrelsen Thy

x
x

Yderligere oplysninger om indsatsen kan findes i Nationalparkfondens årsberetninger
http://nationalparkthy.dk/om-nationalpark-thy/udgivelser-og-dokumenter/
Hvorvidt de nævnte indsatser lykkes er endnu uvist. Gennemførelsen afhænger bl.a. af
lodsejeres vilje til at indgå i naturplejeprojekter.
Evaluering af indsatsen
Der er først midt i planperioden kommet fokus i Nationalparkfond Thy på muligheden for
gennemførelse af denne type naturplejeprojekter. Dette skyldes bl.a. at der ikke har været
kigget på mulighederne for samarbejde med lokale aktører på området, og at fokus har været
på andre dele af planen.
Til gengæld er mange af nationalparkplanens intentioner gennemført gennem implementering
af Naturstyrelsens driftsplan jf. ovenstående skema, hvor betydende både naturgenopretningsog -plejetiltag er gennemført på i størrelsesordenen 780 ha inden for nationalparkens grænser i
den omhandlede periode. Hertil kommer løbende naturplejetiltag som fjernelse af uønsket
opvækst af nåletræer på klitheder m.v.
Det er positivt, at der er indgået samarbejde med Thisted Kommune om naturplejeprojekter,
der finansieres ved tilskud fra andre kilder. Der kan være god synergi i at arbejde videre med
mulighederne for at samarbejde med lokale aktører indenfor naturpleje. Det vil være en fordel,
hvis der i den kommende planperiode fortsat er mulighed for at indgå i samarbejder omkring
”spontane” projekter, når der opstår en unik mulighed herfor.
Der er i første planperiode ikke gennemført en indsats for at nå bredt ud til de private
lodsejere. Dette er alene sket i forbindelse med det nævnte partnerskabsprojekt og
undersøgelsen af muligheden for genopretning af Vang Sø og er således begrænset til konkrete
geografiske områder ud fra et foruddefineret projektønske. En bredere bottom-up tilgang til
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lodsejerne kan åbne nye muligheder for indsatser indenfor især formål 1 og 2, men bestemt
også andre formål.
Støtteforeningen for Nationalpark Thy gennemfører en værdifuld indsats, hvor befolkningen
inddrages i naturplejen i samarbejde med Naturstyrelsen Thy og private lodsejere. Herved
tilgodeses flere at nationalparkfondens formål på én gang.

3.1.3 Vandområder
Den første generation af vandplaner i Danmark jf. EU’s Vandrammedirektiv (2010-15) blev
stærkt forsinkede og var bl.a. i høring i efteråret 2013 og først endeligt vedtaget i 2014. En
enkelt sø i Nationalpark Thy havde høj økologisk tilstand (Nors Sø), mens et mindre antal havde
god økologisk tilstand. En række søer havde ringere økologisk tilstand eller ukendt tilstand.
Målsætningen for alle søer var god økologisk tilstand. Dertil kommer en række vandløb i
Nationalpark Thy, hvoraf flere er påvirkede af okker.
Nationalparkfond Thy indgav et høringssvar med en opfordring til at sikre, at vandplanerne
bidrager til opfyldelsen af nationalparkens formål om at sikre kvaliteten af søer og vandløb i
nationalparken. Hvor det ikke er muligt på grund af manglende viden foreslås, at denne viden
opbygges inden næste generation af vandplaner blev sendt ud, således at der snarest muligt
kan opnås god økologisk tilstand for søer og vandløb i Nationalpark Thy.
De vedtagne vandplaner for 2010-15, der blev offentliggjort i sommeren 2014, har dog en
række undtagelser for indsatskrav i kystvande, søer, og vandløb – også i Nationalpark Thy som
det fremgår af Figur 21. Kort fra Naturstyrelsens vandplanlægning jf. Vandrammedirektivet.
Kilde: http://sagsgis.mim.dkFigur 21.
Det bemærkes, at en del af undtagelserne skyldes ’uforholdsmæssigt store omkostninger’. Det
gælder fx Hansted Å, Nors Å, tilløb til Ørum Sø samt Bøgestedrende. Andre undtages af
tekniske årsager, fx Vandet Sø, Flade Sø og Limfjorden. Endelig undtages en del pga.
manglende viden, fx Vang Å, tilløb til Vandet Sø, Førby Sø, Sjørring Søkanal og Ove Sø samt
Bredkærs Rende ved Vorupør.
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Figur 21. Kort fra Naturstyrelsens vandplanlægning jf. Vandrammedirektivet. Kilde: http://sagsgis.mim.dk

Basisanalysen i forbindelse med vandplanerne for 2015-22 er offentliggjort i februar 2014. Et
kort over tilstanden kan ses i Figur 22. Blandt de største søer, er den økologiske tilstand i Nors
Sø angiveligt forringet, mens den er forbedret i Vandet Sø. Det bemærkes dog, at Vandet Sø
ikke måles på lige så mange parametre som Nors Sø – og at den samlede tilstand angives som
høj, selvom tilstanden er ukendt på flere parametre, der ikke måles på.
Thisted Kommune har desuden oplyst følgende omkring de kommunale vandløb, hvor
kommunen forestår vedligeholdelsen:
Hansted Mølleå løber i Nationalparkens nordlige del. Vandløbet starter ved Ræhr og har et
større tilløb fra syd hvor vand fra søerne ved Sårup grusværk og vand fra Sokland løber til.
Hansted Mølleå har i dag en moderat økologisk tilstand når man måler på smådyrene, og
miljømålet for vandløbet er således ikke opfyldt. Overvågning viser at tilstanden i vandløbet
ikke har ændret sig væsentligt de sidste 8 år.
Nors Å danner afløb fra Nors Sø. Vandløbet løber igennem klitheden, og er påvirket af
udvaskning af okker. Nors Å er i dag i ringe Økologisk tilstand. Den seneste måling af
tilstanden er fra 2007. Prøveresultater fra 2003 viste ligeledes ringe økologisk tilstand.
Klitmøller Å er det største vandløb i Nationalparken som samtidig har udløb i Vesterhavet.
Vandløbet er afløb fra Vandet sø og har trods en række reguleringer i årenes løb stadig et
naturligt forløb på den øverste del af vandløbet. Klitmøller Å har i dag en moderat økologisk
tilstand når man måler på smådyrene, og miljømålet for vandløbet er således ikke opfyldt.
Overvågning af vandløbets tilstand viser at tilstanden stort set er uforandret de sidste 15 år.
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Figur 22. Kort fra Naturstyrelsens vandplanlægning 2015-22. Kilde: miljoegis.mim.dk.

Vandhandleplan 2009-15 for Thisted kommune
Ovennævnte vandløb er alle med i udkast til vandplan 2009-2015 og skal alle have god
økologisk tilstand. Der er som følge af vandhandleplanen planlagt tiltag i Klitmøller Å, hvor der
skal sikres faunapassage og foretages restaurering af vandløbet. I Hansted Mølleå skal der
foretages restaurering, i form af udlægning af sten og grus. Vandhandleplanen forventes
endelig godkendt i 2015.
Vandområdeplaner 2015-22
Anden generation af vandplanerne, de såkaldte ”Vandområdeplaner” blev sendt i høring i
december 2014 med høringsfrist d. 22. juni. Vandområdeplanerne for vandområderne i
Nationalpark Thy omfatter målsætning om god økologisk kvalitet i færre søer end i første
generation af planerne – uden at det skyldes, at tilstanden allerede er opnået. Områdeplanerne
omfatter således ikke længere Bisolevandet, Sø vest for Blegsø, Tvoruphul, Ålvand 2, Lille
Gråkjær, Lillevand, Per Madsens Kær, Possø og Skomagerhul. Målsætningen er opfyldt for
Blegsø, Hykær, Nors Sø, Tormål, Vandet Sø og Kokkær Vand. En række søer er omfattet af
undtagelsesbestemmelser: Sokland, Agger Tange Sø, Flade Sø, Førby Sø, Rodenbjerg Sø, Ørum
Sø. Endelig er tilstanden ukendt for Ålvand 1, mens belastning og indsatsbehov ikke har kunnet
opgøres med de foreliggende metoder for Det Store Vand og for Strandsø på Agger Tange.
Det har ikke været muligt, at få en redegørelse fra Naturstyrelsen specifikt omkring udviklingen
i vandområder i Nationalpark Thy og nationalparkfonden har ikke ekspertisen til at tolke på
Naturstyrelsens data fra vandplanlægningen. Det kan dog konstateres, at Nationalpark Thys
målsætning jf. bekendtgørelsen om, at nationalparkens søer skal beskyttes mod
næringsstoftilførsel og udvikles til bæredygtige økosystemer ikke er opfyldt og heller ikke vil
blive det i nær fremtid som led i implementeringen af Vandrammedirektivet.

3.1.4 Klitsøer
En af de væsentlige og særlige naturtyper i Nationalpark Thy er de næringsfattige klitsøer.
Disse sø-typer har en meget lav tålegrænse for tilførsel af næringsstoffer. Teser omkring øget
næringsstoftilførsel som følge af en stigning i antal rastende gæs i og ved søerne, samt øget
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kvælstofdeposition gennem tiden har gennem de senere år givet anledning til bekymring
omkring klitsøernes naturtilstand.
Klitsøerne havde indtil da kun været delvist undersøgt i Nationalpark Thy. I forbindelse med
NOVANA-programmet for småsøer og kortlægning af levesteder for vandhulsarter er der en
enkelt gang kortlagt 20 småsøer (under 5 ha) i Natura 2000 områderne i Nationalparkområdet.
Ti af disse er kortlagt som næringsfattige søer af typerne brunvandet sø, lobelie-sø og kalkrig
sø med kransnålalger. Derudover er der kortlagt fire næringsrige småsøer, fire tørre søer
bestående af søbred med småurter eller klitlavning, samt to små lagunesøer på Agger Tange.
Alle blev vurderet til at være i gunstig bevaringsstatus (naturtilstandsklasse 1 og 2). Endeligt er
der i forbindelse med det nationale overvågningsprogram systematisk indsamlet data om søer
over 5 ha (se det foregående afsnit om vandområder). Den nuværende viden om søernes
tilstand og udvikling er således af varieret omfang.
For at få et helhedsbillede af naturstilstanden i nationalparkens mere end 200 klitsøer
gennemførte Nationalpark Thy i 2012 og 2013 gennemført en lokal undersøgelse af
plantesamfund og udvalgte økologiske faktorer i alle de mindre, næringsfattige søer i hele
nationalparkens klitlandskab. Vejrforhold m.m. under besigtigelserne har betydet, at der i nogle
af søerne ikke er fundet alle de tilstedeværende arter. Datasættet kan som udgangspunkt vise,
hvor arterne som minimum findes, og hvor nogle af truslerne er størst.
Der er i undersøgelsen registreret 219 søer i det åbne klitlandskab og i klitplantagerne.
Registreringen kan give et status-billede af tilstanden i søerne. Der er endnu ikke lavet
egentlige analyser af datasættet, men sløret løftes lidt i det følgende. Datasættet er desuden
sendt til Naturstyrelsen Thy, Naturstyrelsen Himmerland, Thisted Kommune og Københavns
Universitet. Naturstyrelsen Himmerland har dog oplyst, at de ikke ønsker at anvende
datasættet i basisanalyserne, da de ikke er baseret på ensartede, kvalitetssikrede og
landsdækkende data og de udelukkende anvender data, der indgår i direktivforpligtelsen.
Undersøgelsen har vist, at cirka halvdelen af søerne fortsat har forekomst af de særligt
karakteristiske grundskudsplanter, bl.a. Tvepibet Lobelie, Strandbo, og arter af Brasenføde.
Alligevel kan resultaterne give anledning til en generel bekymring om tilmudring af søerne, og
det viser et behov for yderligere viden omkring klitsøernes tilstand og økologi.
En anden bekymrende udvikling er, at naturtilstanden er væsentligt forringet i to af
nationalparkens naturperler: Tvorup Hul og Possø.
I 1994, blev der lavet en oversigt over botaniske lokaliteter, status og forvaltningsbehov i
Danmark. Ifølge denne var der i hele landet kun tre af lobelie-søerne, der havde følgende fire
biotoptypiske arter: Tvepibet Lobelie, Sortgrøn Brasenføde, Gulgrøn Brasenføde (1999) og
Sekshannet Bækarve. De tre søer var Tvorup Hul, Førby Sø og Possø, som alle ligger i Thy.
Naturtilstanden er særligt gået tilbage i to af disse søer; Tvorup Hul og Possø. I Possø er ingen
af de fire særlige arter genfundet. Flere af arterne er genfundet i Tvorup Hul, men dog kun i
ringe omfang og søens tilstand er bekymrende dårlig. Tvorup Hul blev fredet i 1955 grundet den
særlige vegetation i en klarvandet klitsø. I dag har søen meget dårlig sigtdybde og vandet har
mistet sin klarhed og er præget af okkerforurening. Om udvikling i søens tilstand gennem tiden
henvises i øvrigt til Jørgen Nordkvists artikel i BFN Naturnyt fra december 2012.
Som led i arbejdet med at udbygge viden om klitsøerne og disses tilstand og mulige
forvaltningsindsatser har Naturstyrelsen Thy og nationalparkfonden gennem flere år
samarbejdet med bl.a. Københavns og Syddansk Universitet om at skabe yderligere viden.
Foreløbige resultater
Søerne er på kortet på næste side vist med sø-type og udbredelse af grundskudsplanter.
Grundskudsplanterne er særligt karakteristiske for de næringsfattige klitsøer, og forekomsten af
disse planter kan således ses som en indikator for naturtilstanden. Der er fundet
grundskudsplanter i 57 % af de 219 søer. Strandbo er den hyppigste grundskudsplante og
findes i ca. 46 % af søerne, mens Tvepibet Lobelie findes i 32 % af søerne. Kort over
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forekomster af karakter-arterne Tvepibet Lobelie, Strandbo, Pilledrager samt Gulgrøn og
Sortgrøn brasenføde er vist længere fremme.
Tabel 2. Fordelingen af søer med forskellig grad af tilmudring i forhold til hvor stor en del af søbunden, der
forekommer grundskudsplanter på

Fordeling af søer med forskelligt
areal med grundskudsplanter ift
mængden af mudder, N=219

Andel af søbunden med mudder angivet i procent
>50%

11-50%

1-10%

0%

Samlet
antal
søer

Søer uden grundskudsplanter

81%

16%

2%

1%

94

Søer med 1-10% grundskudsplanter

43%

42%

11%

2%

92

Søer med 11-50%
grundskudsplanter

14%

68%

18%

0%

28

Søer med mere end 50%
grundskudsplanter

20%

40%

40%

0%

5

Mere end 80 % af de søer, hvor der ikke er konstateret grundskudsplanter, har mudderbund
frem for sandbund i mere end halvdelen af søen. Klitsøerne, hvor grundskudsplanter er
konstateret på mere end 10 % af søbunden, har hovedsageligt mudder på under halvdelen af
søbunden. Et sådan indledende blik på datasættet kan således indikere, at der er behov for
yderligere viden om tilmudring som en potentiel trussel for søernes naturtilstand. Det
bemærkes dog, at der ikke er lavet tilsvarende analyser tidligere, så der ikke er et
sammenligningsgrundlag.
Af kortene på de følgende sider fremgår såvel søtype som udbredelse og forekomst af
grundskudsplanter.
Undersøgelsen viser også, at søtypen er afgørende for grundskudsplanternes tilstedeværelse.
Der er således grundskudsplanter i 73 % af de kortlagte klarvandede søer, mens det samme tal
er 49 % for de brunvandede søer.
Der er behov for yderligere analyser af datasættets forskellige faktorer for at øge forståelsen af
de næringsfattige søers økologi og forvaltningsbehov, herunder hvad der skyldes naturlig
succession.
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Iværksatte initiativer
Arbejdet med klitsøerne er i nationalparkplanen fremhævet som en væsentlig indsats.
Nedenfor er listet de indsatser, der er gennemført for nationalparkfondens midler i første
planperiode:
Indsats

2010-2012 2013 2014 2015 - forventet Areal (ha)

Basisregistrering af klitsøer i hele
Nationalpark Thy (BFN)

x

x

Igangsætning af forsøg med
oprensning og nyetablering af søer
med henblik på at udbygge viden
omkring best practice
(NST Thy, KU)

x

x

Yderligere oplysninger om indsatsen kan findes i Nationalparkfondens årsberetninger
http://nationalparkthy.dk/om-nationalpark-thy/udgivelser-og-dokumenter/
Andres indsatser, hvor nationalparkfonden har bidraget med hjælp til feltarbejde, koordinering,
støtteskrivelser eller dækning af udgifter til transport og overnatning:
Indsats

2010-2012 2013 2014 2015 - forventet Areal (ha)

Forsknings- og studieprojekter om
søernes hydrologi og økologi i
samarbejde med Københavns
Universitet og Syddansk universitet.
Herunder særlig fokus på
vidensopbygning omkring Tvorup Hul
og om udviklingen i klitsøernes
tilstand gennem tid og
årsagssammenhænge.

x

x

x

Resultater af projekterne bidrager med viden af relevans for nationalparkens videre arbejde
med søerne. Projekterne kan ses ved henvendelse til sekretariatet.
Evaluering af indsatsen
Nationalparkfonden er i samarbejde med Naturstyrelsen Thy i gang med arbejdet omkring de
næringsfattige søer, hvor det har vist sig særdeles vigtigt, at få undersøgt forholdene grundigt,
inden man skrider til handling. Der er således ikke lavet forsøg med fjernelse af det ophobede
førnelag ej heller er der skredet til oprensning af særligt udsatte søer. Det vurderes, at der er
behov for at analysere data fra undersøgelsen yderligere.
Det er en væsentlig erfaring fra klitsø-undersøgelsen, at der sammen med en
registreringsindsats er behov for at afsætte ressourcer til databehandling og analyser for at få
skabt det nødvendige grundlag for en eventuel fremtidig indsats. Det har beklageligvis vist sig,
at Naturstyrelsen Himmerland ikke kan anvende de tilvejebragte data, fordi de ikke er
indsamlet efter samme metode, som Naturstyrelsen anvender.
Der kan med fordel arbejdes på et bedre samarbejde med Naturstyrelsen Himmerland om
kortlægning og tilstandsvurdering af søerne. Herved sikres et bedre datagrundlag for samtlige
naturforvaltere på arenaen.
Det fremtidige behov for registrering af klitsøerne forventes fastlagt i forbindelse med program
for basisregistrering og naturovervågning i Nationalpark Thy.
Arbejdet i første planperiode har vist, at det er væsentligt med øget vidensudbygning i henhold
til at forstå naturtypens tilstand og udvikling, forud for iværksættelse af eventuelle
naturgenoprettende indgreb.
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Der er udvalgt en enkelt lokalitet til et forsøgsprojekt omkring gen- og nyetablering af søer
med ren sandbund. Forregistrering af flora og padde-fauna er nu gennemført. Såfremt der
opnås dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 og fredningskendelsen vil et
demonstrationsprojekt kunne iværksættes.
Anbefalinger til næste planperiode:





At der foretages en vurdering af søernes tilstand ud fra de indsamlede data og andres data
At søernes udvikling følges over tid og med en metode, der gør det muligt at sammenholde
nye data med øvrige data for søer i området
At der fortsat arbejdes på at udbygge viden omkring søernes økologi og
forvaltningsmuligheder, og at ny og ældre viden på området opsummeres og formidles til
naturforvaltere i området.
At der på basis af analyser af udviklingen laves en prioriteret plan for indsats

3.1.5 Vidensgrundlag om naturværdier, herunder naturovervågning og forskning
For at kunne kvalificere forvaltningen af det geografiske område Nationalpark Thy i forhold til at
sikre, bevare og forbedre naturværdierne i området, er det væsentligt at have tilstrækkelig
viden om områdets naturværdier og udviklingen i disse.
Et relativt stort datasæt vedligeholdes og udbygges i forbindelse med myndighedernes arbejde i
området. Datasættet er målrettet myndighedernes opgaver med implementering af
internationale direktiver, miljømålsloven, naturbeskyttelsesloven m.m.. I forbindelse med
amternes nedlæggelse overgik overvågningsopgaverne til statslige miljøcentre, der senere er
blevet lagt ind under det, der nu hedder Naturstyrelsen. I foråret 2014 er der skåret på
Naturstyrelsens overvågning generelt, hvilket formentlig også vil få indflydelse på
overvågningen af arealer i Nationalpark Thy.
Udover myndighedernes dataindsamling i området samles data sporadisk i forbindelse med
forskningsprojekter, naturplejeprojekter og ved befolkningens indrapportering af fugle, planter
m.m. via fx offentlige natur-registre eller foreningers egne databaser. Alt sammen vigtige
oplysninger, der kan bidrage til at forbedre forvaltningen i Nationalpark Thy.
Aarhus Universitet har med støtte fra Villum-fonden i 2014 indledt et samarbejde med de store
danske naturhistoriske museer og Københavns Universitet om et stort og ambitiøst
biodiversitetsprojekt kaldet ”Biowide” (Biodiversity in Width and Depth). Projektet vil gå i
dybden med biodiversiteten på 130 lokaliteter fordelt over Danmarks terrestriske naturtyper og
inkludere svampe, planter, mosser, laver og smådyr, herunder inkludere genetiske metoder til
at identificere den biologiske mangfoldighed, som ikke kan kortlægges med traditionelle
metoder. Projektet inkluderer områder i Nationalpark Thy og sker i et samarbejde mellem
dedikerede eksperter og interesserede frivillige. Fund indberettes via www.fugleognatur.dk.
Foreningen til Svampekundskabens Fremme har i projektperioden desuden gennemført en
såkaldt atlasundersøgelse. ”Danmarks Svampeatlas” omfatter kortlægning af Danmarks
hatsvampe, rørhatte, poresvampe, barksvampe, køllesvampe, bævresvampe og andre
basidiesvampe. Projektets overordnede formål er at samle og forøge vores viden om
svampenes udbredelse og økologi i Danmark og at gøre denne viden alment tilgængelig så
grundlaget forbedres for at sikre svampenes beskyttelse.
Dansk Ornitologisk Forening har desuden i 2014 iværksat en atlasundersøgelse om fugle (”Atlas
III”). Resultaterne fra Dansk Botanisk Forenings atlasprojekt ”Atlas Flora Danica”, der tog sin
begyndelse i 1992 ventes desuden publiceret inden længe.
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Iværksatte initiativer
Der er gennem første planperiode arbejdet i retning mod at få udbygget viden igennem
basisregistreringer og ved igangsætning af arbejdet med at få lavet et program for
basisregistrering og naturovervågning.
Nedenfor er listet det arbejde, Nationalparkfonden har medvirket til i første planperiode:
Indsats

20082010

Undersøgelse af windsurfings forstyrrende effekt på
fuglelivet ved Vandet Sø

x

Udarbejdelse af moniteringsstrategi

2011

2012

2013

2014

x

Anbefalinger fra workshop om registrering og
forvaltning af naturen

x

Undersøgelse af Natravn (Niels Odder)

x

x

x

Basisregistrering af klitsøernes vegetation (BFN)

x

Basisregistrering af Spidssnudet Frø og andre padder
(Amphi Consult)

x

Overvågning af bestandsudvikling for Spidssnudet Frø
(Amphi Consult)

x

x

Basisregistrering af Markfirben (Amphi Consult)

x
x

Fugle og Natur (www.fugleognatur.dk)

x

x

x

– samarbejde og støtteskrivelse til udvikling af IDfunktion
Opfølgende basisregistrering af særlige botaniske
forekomster i plantagerne (BFN)

x

Naturens besøgsvenner – et samarbejdsprojekt om
folkelig naturovervågning – frivillige registrerer særlige
botaniske forekomster (BFN)

x

Projektorienteret kortlægning (rynket rose, læhegns
kulturhistoriske værdi, arealanvendelse for
landbrugsarealer) (Cowi, Thisted Museum, Orbicon)

x

x

x

Igangsat design af program for basisregistrering og
naturovervågning (Københavns Universitet)

x

Lodbjerg Plots’ene – et samarbejdsprojekt om
studerendes årligt tilbagevendende overvågning af fire
klit-naturtyper i gangsat (Aarhus Universitet)

x

Projektrelateret Naturovervågning – forregistrering før
afbrænding af værnskov (DCE – Aarhus Universitet)

x

Projektrelateret Naturovervågning – forregistrering før
oprensning af lobeliesø (Københavns Universitet)

x
x

Yderligere oplysninger om indsatsen kan findes i Nationalparkfondens årsberetninger
http://nationalparkthy.dk/om-nationalpark-thy/udgivelser-og-dokumenter/
Andres indsatser, hvor nationalparkfonden har bidraget med hjælp til feltarbejde, koordinering,
støtteskrivelser eller dækning af udgifter til transport og overnatning:
2008-
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2010
Diverse studie og forskningsprojekter*

x

x

x

x

x

Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg
Universitet, Syddansk Universitet
Basisregistrering af mosser i Nationalpark Thy (Rasmus
Fuglsang Frederiksen og Erik Aude Habitatvision)

x

I forhold til indsatsen omkring forsknings- og studieprojekter henvises til afsnit 7.2.1
Forskning. Her skal dog nævnes, at der er gennemført en række forsknings- og
studieprojekter. Projekterne indenfor de naturvidenskabelige studieretninger har alle bidraget
med væsentlig viden omkring naturen i Nationalpark Thy og har øget forståelsen af områdets
økologiske processer til gavn for den fremtidige forvaltning.
Som led i Naturstyrelsens skovcertificering efter FSC og PEFC standarder skal områder med
særlig høj naturværdi beskyttes. Det betyder, at Naturstyrelsen Thy har registreret en række
nøglebiotoper i skov, og sjældne samt rødlistede arter både på lysåbne naturarealer og i
skovene. Disse fremgår af såkaldte ”Pas på kort”. De udpegede nøglebiotoper samt rødlistede
arter i skovene og de lysåbne naturtyper bliver én gang årligt besigtiget for at vurdere status
for forekomsterne. Hvis enten en nøglebiotop eller en rødlistet art er i negativ udvikling, skal
der igangsættes foranstaltninger til at modvirke denne.
Naturstyrelsen har desuden i fortsættelse af tidligere registreringer hvert andet år registreret
yngleforekomster af en række sjældne hedemosefugle m.fl. i Hanstholm Vildtreservat, Vangså
Hede, Ålvand, og på Agger Tange. Registreringerne er tidligere præsenteret i Naturnyt.
Evaluering af indsatsen
Udbygning af viden om naturværdierne og potentialerne for forbedring af disse er basal for
hele forvaltningen af nationalparken. Det er således væsentligt, at denne opgave prioriteres
højt, så grundlaget for at kunne forvalte nationalparken i henhold til målsætningerne er i
orden.
Nationalparkfond Thy er i gang med at øge vidensniveauet for naturforvaltning i
nationalparken, og dermed i gang med en række af de initiativer, der efter planen skulle
gennemføres i første planperiode. Undervejs er draget vigtige erfaringer til det videre arbejde.
I nationalparkfondens opstartsfase er der gennem lokalt samarbejde søgt at skabe overblik
over vidensbehov. Der er gennemført fire basisregistreringer. I første nationalparkplan
fremhæves følgende huller i viden for området: padder, insekter, svampe, laver og mosser.
Nationalparkfond Thy har gennemført en undersøgelse af padder, og vi er i gang med at
udbygge viden om mosser takket være et par entusiastiske eksperter, der har skaffet
fondsmidler til en basisregistrering af mosserne i Nationalpark Thy. Mht. svampe afventes
resultaterne af Svampeforeningens atlasundersøgelse.
Der har været stillet forslag fra et lokalt konsulentfirma til nationalparkfondens bestyrelse om
basisregistrering af flagermus. Forslaget gav dog anledning til overvejelser omkring behov for
prioritering af, hvilke arter der er størst behov for at opnå viden om.
De lokale indsatser har været et væsentligt skridt på vejen til at komme videre med opgaven.
Her er blandt andet udarbejdet en moniteringsstrategi med tre ben som alle er væsentlige for
nationalparkfondens virke: professionel monitering, projektrelateret naturovervågning, samt
folkelig naturovervågning. Særligt indenfor den folkelige del har samarbejdet med Biologisk
Forening for Nordvestjylland været afgørende. Fortsat samarbejde med lokale interessenter
vurderes at være væsentligt.
Gennem første planperiode har vi draget os erfaringer omkring dataindsamling. Det har vist
sig, at det er væsentligt at inddrage eksperter i arbejdet med prioritering af indsatsen, samt i
valg af metode til dataindsamling.
Samtidigt er det nødvendigt, at der bliver afsat ressourcer til behandlingen af de data, der
indsamles. Der er i første planperiode sket dét, at der er indsamlet en række data både i
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basisregistreringer, projektrelateret naturovervågning, og folkelig naturovervågning, som ikke
er blevet løftet videre. Registreringerne har derfor ikke fået den anvendelse, der var tiltænkt.
Nationalparkfonden har således brugt ressourcer på indsamling af data, men ikke fået afsat de
fornødne ressourcer til at få bearbejdet data og formidlet resultaterne, der ventes at kunne
give anbefalinger til forvaltningen af området.
Inden udgangen af første planperiode forventes planlægningen af opgaven i form af et program
for basisregistrering og naturovervågning i Nationalpark Thy at være færdigt. Som en del af
programmet udarbejdes også et overblik over eksisterende data og eksisterende
registreringsprogrammer. Programmet udarbejdes af Center for Makroøkologi på Københavns
Universitet.
Det vurderes, at samarbejdet med forskningsinstitutioner om studieprojekter, forskning og
overvågning er værdifuldt for nationalparkfondens virke. Udover studieprojekter har
forskningsinstitutioner som KU og AU bidraget ved at være behjælpelige med metodeudvikling
og dataindsamling i forbindelse med projektrelateret naturovervågning. En af udfordringerne er
at sikre at resultater formidles videre til lokale naturforvaltere, samt at sikre, at de indsamlede
data gøres tilgængelige.
Der er igangsat et enkelt projekt med folkelig naturovervågning. Erfaringen viser, at der er stor
interesse og at der kan samles væsentlig viden ved frivilliges hjælp. Samtidig medvirker
projektet til at øge befolkningens kendskab til nationalparkens natur. Det kræver dog en stor
indsats fra projektejerne at håndtere alle delene af projektet. Det er således en forudsætning
at nationalparkfonden og samarbejdspartnere afsætter den nødvendige tid til et sådant projekt.
Naturens Besøgsvenner vurderes at være et væsentligt projekt, idet man gennem et sådant
projekt styrker den lokale inddragelse i forvaltningen af Nationalpark Thy.
Gennem erfaringer fra første planperiode er Nationalparkfonden blevet opmærksomme på, at
der er behov for at udbygge vidensgrundlaget omkring områdernes sårbarhed i forhold til
menneskelig forstyrrelse.
Anbefalinger:
Eftersom et ordentligt datagrundlag er nøglen til planlægning af den indsats, der skal sikre at
Nationalparkfond Thy kan leve op til de lovbestemte formål, anbefales det at arbejdet med
naturovervågning og forskning får højeste prioritet i næste planperiode.
Indsatsen i første planperiode har hovedsageligt været fokuseret omkring igangsætning af
basisregistreringer og design af program for naturovervågning og basisregistrering. Det
anbefales, at opgaven udvides med grundlæggende analyser af områdets værdier: Hvor er
nationalparkens biodiversitets-hotspots, hvor er behovet for at sikre og bevare værdierne
størst, hvor er potentialerne for at skabe nye værdier er størst. Først efter en sådan basal
kortlægning og analyse af områdets værdier kan nationalparkfondens indsats reelt prioriteres.
Der er mange aspekter i opgaven omkring forskning, data, vidensgrundlag og
naturovervågning. Det anbefales, at der afsættes tilstrækkelige ressourcer til at lave en
prioriteret plan for arbejdet med vidensgrundlaget for forvaltningen af Nationalpark Thy, og
ressourcer til herefter at implementere planen.
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3.1.6 Invasive arter
Invasive arter er ikke-hjemmehørende arter, der
fortrænger naturligt hjemmehørende arter. De
invasive dyrearter (fx Mårhund og Mink) eller
invasive akvatiske plantearter er ikke medtaget i
denne redegørelse. Indsatsen i forhold til
førstnævnte forestås af Naturstyrelsen Thy med
hjælp fra frivillige jægere.
Der findes en række ikke hjemmehørende
landlevende plantearter i Nationalpark Thy, der
optræder som invasive. De væsentligste er BjergFyr, Contorta-Fyr, Glansbladet Hæg og Rynket Rose.
Arterne er af Naturstyrelsen klassificeret som mulige
at bekæmpe lokalt til acceptabelt niveau, men ikke
mulige at udrydde nationalt. Endeligt finder man på
klithederne også den invasive mos StjerneBredribbe, som man kun vanskeligt kan bekæmpe.
I Devano-kortlægningen registreres forekomsten af
invasive arter i Natura 2000 områder. Resultaterne
herfra kan give en indikation på, hvor stort
problemet er. Samlet kortlagt areal af habitatnatur i
Natura 2000 områderne i Nationalpark Thy fordelt i forhold til forekomst af invasive arter,
baseret på kortlægningen fra 2011 viser følgende:
Invasive arters dækning
af de kortlagte arealer

Samlet areal af de
kortlagte naturtyper (ha)

0%

3043,3

1-10%

5334,3

10-25%

43,7

25-50%

22,5

50-100%

24,6

Andel af de kortlagte naturtyper med invasive arter

På 99 % af arealerne er der mindre end
10 % dækning af invasive arter. Det er
således relativt få arealer, hvor de
invasive arter udgør et væsentligt islæt.
På kortet til højre ses placeringen af de
arealer, der har en dækning af invasive
arter, der overstiger 10 %. For nogle af
polygonerne er det kun en andel, der
har den angivne dækningsgrad af
invasive arter. Kortet kan således alene
anvendes som indikation for, hvor
problemet er størst.

Den lyslilla farve angiver Natura 2000 områderne indenfor hvilke kortlægningen er sket. Den
grå signatur angiver privatejede arealer. Dækningsgraden af invasive arter er angivet med Rød
= 50-100 %; Orange = 25-50 %; Brun = 10-25 %
Rynket Rose
En af de invasive arter, der er særlig fokus på i Nationalpark Thy er Rynket Rose, Rosa rugosa.
Rosen blev især i 1950’erne anvendt som hegns-, vildt- og haveplante, bl.a. i
sommerhusområder. Særligt gennem de seneste to årtier har arten bredt sig kraftigt til
omkringliggende naturområder. Rynket Rose udgør således i dag en trussel mod sjældne
plantearter, som bl.a. Skotsk Lostilk og Strand-Snerle – især i den hvide klit og den ydre grå
klit.
I 2008 blev der på baggrund af to grundige registreringer af Rynket Roses udbredelse langs
kysten, i hhv. 2004 og 2007, lavet en rapport om rosens udbredelse og spredningshastighed i
den midt- og nordlige kystnære del af Nationalpark Thy (Stobberup, Søndergaard & Kristensen
2008). På de tre år fordobledes artens arealmæssige udbredelse fra 8,3 ha til 16 ha. Heraf er
14,5 ha beliggende indenfor Nationalpark Thy’s afgrænsning.
Grundet den hastige tilvækst af rynket rose er der hos de lokale myndigheder stor fokus på
problematikken. Jo længere tid, der går uden indgreb, des mere vanskelig vil en bekæmpelse af
arten blive. Naturstyrelsen Thy og Thisted Kommune har siden undersøgelsen igangsat forsøg
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omkring bekæmpelse af rosen, og der er bevilget midler fra EU Life Nature (LIFE REDCOHAxx) til
bekæmpelse af Rynket Rose indenfor Natura 2000 områderne. Som et led i dette er der
foretaget en kortlægning af udbredelsen af Rynket Rose ved hjælp af clusteranalyse, ortofotos,
og metodetjek for mindre områder ved droneflyvning og manuel indtegning i felten. I
samarbejde mellem Thisted Kommune og Nationalpark Thy blev kortlægningen udvidet til også
at omfatte områder i nationalparken udenfor Natura 2000. Udbredelsen af Rynket Rose er
således kortlagt i hele Nationalpark Thy i 2013.
Ifølge satellit-kortlægningen har Rynket Rose en udbredelse på i alt 39,2 ha fordelt ud over
Nationalpark Thy. Kortlægningen er dog behæftet med en vis usikkerhed og giver derfor ikke et
endeligt billede af rosens aktuelle udbredelse. Ved sammenligning mellem den grundige 2007kortlægning og satellitkortlægningen ses blandt andet, at satellitkortlægningen ikke fanger alle
de kendte forekomster. Udbredelsen af den invasive art ventes således at være større end 39,2
ha (Figur 23).

Figur 23. Udbredelse af Rynket Rose i Nationalpark Thy. Indsat close-up af kyst-område syd for Vorupør.

Satellit-kortlægningen kan ses som et vigtigt redskab i forhold til planlægning af indsatsen mod
rosen, idet den giver et overblik over, hvor problemet findes og er størst. I første
nationalparkplan ønskedes bekæmpelsen igangsat fra syd idet problemet blev vurderet til at
have mindst omfang her. Satellit-kortlægningen viser dog, at den rynkede rose forekommer i
store mængder på Agger Tange.
Som konklusion må siges, at en plan for bekæmpelse af den rynkede rose er påkrævet, hvis
rosen ikke skal ”vokse os over hovedet”. Naturstyrelsen Thy, Thisted Kommune og forskere fra
Københavns Universitet indsamler dog stadig viden om best practice i forhold til bekæmpelse af
Rynket Rose.
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Naturstyrelsen Thy har ansøgt om tilladelse til kemisk bekæmpelse af rosen indenfor Natura
2000-områderne i forbindelse med LIFE-projektet. Tilladelsen er dog ikke blevet givet.
Støtteforeningen for Nationalpark Thy har desuden i samarbejde med Nationalpark Thy og
Naturstyrelsen Thy gennemført et forsøg med forskellige former for manuel bekæmpelse af
Rynket Rose i plots i klitterne ved Stenbjerg Landingsplads. Forsøget her viste, at hvor Rynket
Rose er i gang med at invadere et mindre område med sjældne planter, er det muligt at holde
rosen nede ved at klippe alle skud helt ned tre gange i løbet af vækstsæsonen. Forsøget viste
desuden, at med større bestande af Rynket Rose, skal der umådeligt meget entusiasme til, hvis
man skal gøre en forskel med spade, ørnenæb og rosensakse – det er mere end man kan
forvente, man kan få frivillige til.
En del af indsatsen for bekæmpelse af Rynket Rose ligger dog også i høj grad i oplysning.
Således er emnet blevet drøftet med grupper af lodsejerne i forbindelse med, at Nationalpark
Thy har været inviteret til at holde oplæg på grundejerforeningsmøder i Lyngby og Vangså.
Oplysning omkring problemet er også medtaget i et katalog rettet mod sommerhusejere
generelt (energirenovering og naturforbedringer), som Thisted Kommune har udarbejdet i
samarbejde med Nationalpark Thy i foråret 2014.
Viden om Rynket Rose (og fx også Bjerg-Fyr) som problematiske arter i klitheden kan medvirke
til, at lodsejerne selv tager affære – og fx bekæmper arterne på egen grund og vælger andre,
naturligt hjemmehørende arter (som fx Klit-Rose) i stedet.
Nationalpark Thy har drøftet problemstillingen også med en planteskole i Thisted, således at de
også kan rådgive om plantevalg m.m. og forhåbentligt undlader at anbefale problematiske arter
til haver, som er nabo til Nationalpark Thy.
Nationalpark Thy er desuden blevet opmærksom på, at Thisted Kommune i flere lokalplaner for
kystbyerne angiver Rynket Rose og Bjerg-Fyr som karakteristiske planter i området. Dette bør
der arbejdes på at ændre i forbindelse med revision af lokalplanerne.
Iværksatte initiativer
Nedenfor er listet de indsatser, der er gennemført med bidrag fra Nationalparkfondens midler i
første planperiode:
Indsats

2010-2012 2013 2014 2015 - forventet Areal (ha)

Kortlægning af Rynket Roses
udbredelse
(Thisted Kommune og NST)

x

Frivilligprojekt i samarbejde med
Støtteforeningen for Nationalpark
Thy
Yderligere oplysninger om indsatsen kan findes i Nationalparkfondens årsberetninger
http://nationalparkthy.dk/om-nationalpark-thy/udgivelser-og-dokumenter/
Evaluering af indsatsen
Nationalparkfondens indsats omkring Rynket Rose er nært koblet til indsatser hos
Naturstyrelsen Thy og Thisted Kommune. Her afventes stadig de endelige anbefalinger omkring
bekæmpelse af Rynket Rose fra LIFE-overdrev-projektet og myndighedernes indsats i Natura
2000 områderne i Nationalpark Thy.
Der er ikke i nationalpark-regi lavet en egentlig plan for bekæmpelse af Rynket Rose.
Naturstyrelsen Thy og Thisted Kommune har igennem LIFE RedCoha planlagt bekæmpelse på
en række områder indenfor Natura 2000-områderne.
Det vurderes oplagt, at nationalparkfonden målretter en eventuel indsats mod Rynket Rose på
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arealer udenfor Natura 2000 sideløbende med myndighedernes indsats i Natura 2000
områderne. Dertil kommer et fortsat behov for oplysning i lokalområdet af såvel fastboende
som sommerhusejere.

3.1.10 Udvikling i
kvælstofdeposition
Ifølge en opgørelse fra Thisted
Kommune udarbejdet i forbindelse
med denne redegørelse var der i
2013 husdyrbrug med i alt 176,7
dyreenheder (DE) beliggende i
Nationalpark Thy, hvor kvægbrug
udgør den største del på 138,3 DE
(79 %), svinebrug 37,9 DE (21 %)
og får-, gede- og hjortebrug 0,4 DE
(0 %). I en 1 km bufferzoner
omkring nationalparken rummer
husdyrbrugene samlet 5.895 DE.
Dvs. husdyrbrug i selve
nationalparken udgør kun 2,9% af
husdyrbrugene i nationalparken og
en 1 km bufferzone omkring.
Fordelingen af husdyrbrug i Thisted
Kommune kan ses af Figur 24.
Det har ikke været muligt at
fremskaffe opgørelser over
udviklingen i antal DE i perioden
2005 til 2013 specifikt for
nationalparken eller en bufferzone
omkring, men i mangel af bedre
udarbejder Miljøstyrelsen årligt
opgørelser over udviklingen i
dyreenheder for alle vandoplande i
Danmark.

Figur 24. Husdyrbrug i Thisted Kommune – med Nationalpark Thy
afgrænset af en brun stiplet linje og en bufferzone omkring er
markeret med en grøn linje. Kilde: Thisted Kommune, 2014.

Thisted kommune er opdelt i 4
vandoplande. Løgstør Bredning,
Vest for Mors, Skagerak/Vesterhav og Nissum Bredning, hvoraf de sidste tre enten rummer eller
grænser op til Nationalpark Thy. Antallet af dyreenheder har i perioden 2007- 2012 været
faldende i de 3 vandoplande Skagerak/Vesterhav, Nissum Bredning og Vest for Mors. Det
formodes at udviklingen i antal DE i nationalparken samt en 1 km bufferzone omkring
nationalparken tilsvarer udviklingen i vandoplandene, der alle viser en faldende tendens.
Dyreenheder (DE)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Skagerak/Vesterhav

3.489,9

3.133,5

3.188,8

3.207,3

2.924,8

2.765,6

Nissum Bredning

50.436,8

49.701,0

48.969,4

48.119,4

48.696,4

46.949,5

Vest for Mors

66.956,1

65.182,0

64.597,1

63.892,8

64.473,2

63.360,8

Thisted Kommune er desuden i besiddelse af data for ammoniakdeposition for udvalgte steder
(grids) i nationalparken for årene 2008-2010 (se Figur 25).
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Figur 25. Udviklingen i kvælstofdeposition for 5 valgte grids i Nationalpark Thy. Kilde: Thisted Kommune

Tot-N
Grid

2007

2008

2009

2010

1

11,1

11,9

12,9

10,3

2

12,3

13,7

15,1

12,1

3

11,9

13,6

14,7

12,2

4

11,3

13,5

13,8

11,1

5

12,0

14,8

15,3

12,4

Som det ses af Figur 25 viser udviklingen i kvælstofdeposition (Tot-N) en stigning for grids nr. 3
og 5 i hhv. Tvorup Klitplantage og nordøstenden af Hanstholm Vildtreservat og et fald i grids nr.
1, 2 og 3 på Lodbjerg Hede, Lyngby Hede og i Vilsbøl Klitplantage.
Jf. miljøministeren var der i 2005 i Nationalpark Thy habitatområder, hvor den internationalt
anbefalede tålegrænse altid er overskredetxxi. Det drejer sig om Hanstholm Reservatet, Nors Sø
og Vandet Sø, Vangså Hede samt Ålvand Klithede og Førby Sø.

3.2 Målsætning 2: Større sammenhæng mellem naturområder

Der skal skabes større sammenhæng mellem nationalparkens naturområder og landskaber,
herunder især klit- og klithedearealer. Områdernes samspil med kysten og havet styrkes.

3.2.1 Udbredelse og kvalitet i den lysåbne natur
I Figur 16 ses udbredelse af de lysåbne naturtyper i Nationalpark Thy. Kortlægningen er en
vejledende registrering af de lysåbne naturtyper beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, og
der er således ikke tale om en fuldstændig og præcis kortlægning af naturtyperne. I
naturbeskyttelseslovens § 3 er klitnaturtyperne ikke udspecificeret og disse indgår således som
delmængder af udpegningen af heder, moser og søer.
Thisted Kommune har oplyst, at det ikke er muligt at sige noget om udviklingen i § 3 natur.
Kortlag over den vejledende registrering af beskyttet natur er dynamisk og ændres løbende.
Man kan således ikke vise, hvordan det så ud med § 3 beskyttet natur i f.eks. 2005. Dertil skal
det pointeres at det kun er vejledende registreringer (dvs. virkeligheden kan se anderledes ud,
idet langt fra alle områder er besøgt). Det er desuden muligt for arealer at vokse sig ind i eller
ud af beskyttelsen).
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Beskyttede naturtyper (oktober 2014). Kilde: Thisted Kommune
Areal i ha

% af Nationalpark Thy*

Heder

9.439

38,7

Søer over 100 m2

2.462

10,1

Moser

179

0,7

Strandeng og strandsumpe

437

1,8

Ferske enge

297

1,2

68

0,3

69,5 km

-

12.882

52,7

Overdrev
Vandløb
Samlet § 3-beskyttet areal
*Det samlede areal af Nationalpark Thy er 24.420 ha

I forbindelse med statens nylige opdatering af § 3 arealer, oplyser Thisted Kommune, at der
indenfor Nationalpark Thy er lavet følgende ny-registreringer: 12,80 ha overdrev, 43,18 ha
hede, 104,98 ha eng, 10,94 ha mose og 0,386 ha. sø.
Thisted Kommune vurderer, at langt størstedelen af de nyregistrerede arealer hele tiden har
været omfattet af § 3 beskyttelsen, men har været overset i forbindelse med den vejledende
registrering. Nogle arealer må dog forventes at være decideret ny natur, bl.a. hvor
Naturstyrelsen Thy og/eller Nationalpark Thy har ryddet plantage med henblik på genskabelse
af klitheder og større sammenhæng mellem naturområder.
I forbindelse med statens opdatering af § 3 arealer, er der også registreret en del områder
indenfor Nationalpark Thy, hvor der er en uoverensstemmelse mellem den vejledende
registrering og de faktiske forhold. Dette betyder, at de pågældende områder ikke længere har
karakter af natur. Dette kan skyldes mange forhold som f.eks. at områderne naturligt er vokset
ud af beskyttelse, lovlige eller ulovlige aktiviteter. Disse data er på nuværende tidspunkt for
usikre at komme nærmere ind på.
En større sammenhæng mellem nationalparkens naturområder vil på sigt føre til, at større
arealer bliver omfattet af naturbeskyttelsesloven, fx områder, der i dag er klitplantage, som
genskabes som hede. Med hensyn til at binde naturområder sammen, er det dog ikke nok, at se
på udviklingen i fx udbredelsen af § 3 beskyttet hede. Der kan være forskelle på habitater
indenfor den beskyttede naturtype. Således er det fx andre arter, der lever i den tørre klithede
end dem, der lever i de fugtige klitlavninger. Registreringsmetoder gør, at det ikke på
nuværende tidspunkt er muligt at lave en oversigt over de mere detaljerede habitattyper, der er
i Nationalpark Thy. En nærmere kortlægning heraf vil dog være et nyttigt redskab i
bestræbelserne på at skulle skabe sammenhæng i naturen, der kan sikre spredning af arter fx
mellem områder der i dag rummer unaturlige barrierer i form af fx grøfter, læhegn, dyrkede
arealer og plantager.
Oversigtskortet over udbredelsen af den lysåbne natur jf. Figur 16 viser et klart billede af, at
plantagerne kan være barrierer for de organismer, der er knyttet til den lysåbne natur og hvis
spredning er begrænset til få hundrede meter (eller mindre).
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HNV (High Nature Value).
High Nature Value (HNV) kortet har
til formål, at udpege de arealer i
det åbne land, der rummer de
største naturværdier. HNV-kortet
skal gøre NaturErhvervsstyrelsen i
stand til at målrette naturplejetilskud for at opnå mest værdi for
biodiversitet. Et udsnit af kortet er
vist som Figur 26
Kortet tildeler point efter naturrige
landskaber, ekstensiv
landbrugsdrift, kortlagte naturtyper,
forekomst af gode indikatorarter og
forekomst af truede arter, og har
en skala fra 0 (ringe naturværdi) til
13 (meget høj naturværdi). Det
bemærkes, at der ingen score er i
DK over 12 i 2013.
Indenfor Nationalpark Thy ser
fordelingen således ud ifølge en
opgørelse, Thisted Kommune har
bidraget til redegørelsen med:




Figur 26. Viser High Nature Value (HNV) for et udsnit af
Nationalpark Thy i området omkring Vorupør. Kilde: Danmarks
Miljøportal www.arealinformation.dk

ca. 4.386 ha. med en score på
0-4 (hvid, grå, blå eller mørkegrøn på kortet)
ca. 7.632 ha. med en score på 5-9 (grønne og gule nuancer på kortet)
ca. 7,5 ha. med en score på 10-12 (orange og røde nuancer på kortet).

Områderne i den sidste kategori ligger på skrænterne i den nordlige og østlige del af Hanstholm
Vildtreservat samt i et lille område af strandengen på Agger Tange.
At en stor del af nationalparkens arealer ligger i den lave ende af HNV-skalaen, skyldes ifølge
Thisted Kommune, med rimelig sikkerhed, at der enten helt mangler, eller kun findes meget
gamle arts-registreringer på en stor del af områderne. Da en del af pointene gives efter, hvad
der er registret af forskellige dyre- og plantearter, vil arealer hvor der ikke er ordentlige
opdaterede registreringer få en lavere score, end de faktiske forhold er til. Det må derfor
antages at man, blot ved at foretage nye registreringer på områderne, kan flytte en del arealer
op på en højere score.
HNV-kortet vil blive opdateret løbende, og kan dermed på sigt give et overordnet billede af,
hvilken vej det går med et områdes naturværdi.
En kortlægning af naturværdierne i forbindelse med forprojektet ved Vang Sø har således
betydet, at en betydelig del af de tilstødende arealer er blevet tilskudsberettigede.
Ifølge seniorforsker Rasmus Ejrnæs fra Institut for BioScience ved Aarhus Universitet (personlig
kommunikation), bruges data fra de seneste 10 år. Han anbefaler således, at nationalparken
arbejder på at få registreret indsatser m.m. systematisk i en tilgængelig form (fx naturdok.dk),
således at indsatserne i nationalparken synliggøres – også i form af muligheder for at opnå
tilskud.
Det kan således være hensigtsmæssigt, at søge at få kommunen til at registrere de privatejede
naturområder udenfor Natura 2000 områder i Nationalpark Thy, med henblik på dels at få
kortlagt og synliggjort de reelle naturværdier, dels at optimere tilskudsmulighederne for private
lodsejere i nationalparken. Et sådant initiativ vil også kunne styrke landbrugserhvervet i
Nationalpark Thy (og mere bredt i Thisted Kommune).
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Iværksatte initiativer
Som et mål for udviklingen i forhold til et lovbestemt mål om at styrke udbredelsen og bevare,
styrke og udvikle naturens sammenhæng kan laves en opgørelse af de kendte indsatser i
området. Dette viser dog alene indsatserne og ikke om der er sket ændringer i naturen som
følge af tilgroning, næringsstoftilførsel, afvanding eller andet.
Klithederne i Nationalpark Thy ligger i dag som perler på en snor. Hvor klitplantagerne når
langt mod vest, vil der kunne skabes bedre sammenhæng mellem de værdifulde lysåbne
klitnaturtyper ved at rydde trævæksten og genskabe klitheder med naturlig dynamik og
naturlig vandbalance.
I nationalparkplanen er angivet to indsatser med det specifikke formål at sikre bedre
sammenhæng mellem klitheder og mindske yderligere tilgroning: Rydning af læhegn og
småbeplantninger, samt rydninger i såkaldte ”overgangszoner”.
Denne indsats er i første planperiode gennemført af Naturstyrelsen Thy på Naturstyrelsens
arealer for Nationalparkfondens midler. Derudover gennemfører Naturstyrelsen Thy i henhold
til driftsplanen rydninger i disse overgangszoner og har som led i gennemførelsen af
driftsplanen gennemført følgende:
Konvertering af plantage til lysåben natur,
Naturstyrelsen Thy.

x

x

x

Rydning af læhegn, Naturstyrelsen Thy

x

x

x

x

239,4 ha
3308 m

Nedenfor er listet de indsatser, der er gennemført for Nationalparkfondens midler i første
planperiode:
Indsats
Fjernelse af Læhegn, Brunbjerg (NST
Thy)

2010-2012 2013 2014 2015 - forventet Areal (ha)
X

1,4 km

Kortlægning Læhegn kulturhistorie
(Museet for Thy og Vester Hanherred)

x

-

Overgangszone – rydning ved Flade
Sø
(NST Thy)

X

8,6

Overgangszone - bjergfyr til klithede
– Klitmøller skydeterræn (NST Thy)

x

15

Overgangszone - bjergfyr til klithede
– SV for Grubevand 1 (NST Thy)

x

8,5

x

2,2

Overgangszone – rydning v lodbjerg
fyr
(NST Thy)
Overgangszone - bjergfyr til klithede
– SV for Grubevand 2 (NST Thy)

x

2,9

Yderligere oplysninger om indsatsen kan findes i Nationalparkfondens årsberetninger
http://nationalparkthy.dk/om-nationalpark-thy/udgivelser-og-dokumenter/
Samlet set er der med indsatser fra Naturstyrelsen Thy og Nationalpark Thy ryddet 276,6 ha i
overgangszonerne og der er fjernet 4,7 km læhegn over en 5-årig periode fra 2010 til 2014
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Evaluering af indsatsen
I boksen ses de handlinger og målsætninger, Nationalparkfond Thy har ønsket gennemført i
første planperiode:
Det har ikke været muligt at nå målsætningen i Nationalparkplan 2010-16 om rydning af 41
ha/år i overgangszonerne. Gennemsnitligt er der således kun ryddet 7,44 ha/år i perioden fra
2010 til 2014 begge år inklusive. Der er flere årsager hertil, bl.a. økonomi og prioritering hos
samarbejdsparter. Til gengæld har Naturstyrelsen Thy i gennemsnit ryddet 31 ha årligt i
perioden mod en forventet indsats på 27 ha i driftsplanen.
Hvad angår målsætningen om læhegn og småbeplantninger er der kun gennemført en ganske
lille del af de foreslåede handlinger for planperioden. Her udestår stadig at blive lavet en
grundlæggende kortlægning af funktion og udbredelse, samt en prioriteret plan, samt
undersøgt mulighederne for tilskud til rydning fra andre kilder. Alene kulturhistorien omkring
læhegn er således undersøgt. Et enkelt læhegn på 1,4 km for foden af Hanstholmknuden er
dog ryddet, idet det var oplagt i forbindelse med et projekt om naturpleje på tilstødende
arealer.
Det kan være udmærket at gennemføre rydninger ud fra princippet om, at man må gribe de
muligheder, der opstår. Eftersom der er lang vej til målet, kan det dog være ønskeligt at
gennemføre en prioritering af indsatsen, således at indsatsen først gennemføres for de arealer,
hvor der er bedst effekt af indsatsen på naturen. I en sådan prioritering kan med fordel indgå
overvejelser omkring sammenhængen til indsatser om etablering af naturlige
vandstandsforhold eller behov for at binde bestande af sjældne arter sammen. Herved kan
sikres bedre sammenhæng både indenfor de tørre og våde klitnaturtyper. Det er dog ikke
sikkert at en gennemførelse af rydninger vil kunne ske efter en sådan prioritering, eftersom
driftsmæssige, jagtmæssige eller andre hensyn hos lodsejeren kan være en afgørende faktor,
om der kan opnås frivillige aftaler. Det er desuden væsentligt at undersøge, om private
lodsejere evt. kan opnå tilskud fra NaturErhvervsstyrelsen til rydning af læhegn og
småbeplantninger.
Det anbefales således til næste planperiode, at der for begge indsatstyper afsættes ressourcer
(timer) til kortlægning og geografisk prioritering af indsatsen. Dertil kommer tid til at indgå i
drøftelser med lodsejer. Igangsættelse af rydninger bør dog også ske i samarbejde med fx
Thisted Kommune og Naturstyrelsen Thy, således at Nationalpark Thy vil kunne bidrage til at
en igangværende indsats forbedres.

3.1.7 Naturlig vandbalance (hydrologi)
Det er velkendt at store dele af Danmark er afvandet med henblik på fx landbrugsmæssig eller
skovbrugsmæssig drift. Også i Nationalpark Thy er sket afvanding af arealer – især i
plantagerne, men også på dyrkede marker og i lysåbne naturområder. Grøfter og vandløb
oprenses stadig i området.
Målsætningen om at få skabt en naturlig vandbalance skal sikre, at naturområderne i
Nationalpark Thy udvikles til at være bæredygtige økosystemer.
Udover at afvandingen har betydet, at der er væsentligt færre fugtige klitlavninger og søer end
oprindeligt, vurderes det også sandsynligt, at afvandingen stadig medvirker til at skabe
okkerproblemer i vandløb og søer i Nationalpark Thy. Der ses dog stadig ret omfattende
oprensninger af vandløb og grøfter i Nationalpark Thy.
Naturstyrelsen har som led i driftsplanen i perioden gennemført følgende med samme formål
Grøftelukninger, Naturstyrelsen Thy

x

x

9.746 m

Areal påvirket af grøftelukninger,
Naturstyrelsen Thy

x

x

148,2ha
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Iværksatte initiativer
Nedenfor er listet de indsatser, der er gennemført for Nationalparkfondens midler i første
planperiode:
Indsats

2010-2012 2013 2014 2015 - forventet Areal (ha)

Naturlig hydrologi – Tvorup
Klitplantage (NST Thy)

x

25

Forundersøgelse om muligheder for
genskabelse af Vang Sø

x

Naturlig Hydrologi – Vangså Hede
nordlige del/Nystrup Plantage (NST
Thy)

x

55

x

Yderligere oplysninger om indsatsen kan findes i Nationalparkfondens årsberetninger
http://nationalparkthy.dk/om-nationalpark-thy/udgivelser-og-dokumenter/
Dertil kommer andres indsatser, hvor nationalparkfonden har bidraget med hjælp til
feltarbejde, koordinering, støtteskrivelser eller dækning af udgifter til transport og overnatning:
Indsats

2010-2012 2013 2014 2015 - forventet Areal (ha)

Studieprojekter om hydrologi og
grundvandsstrømninger i et
klitlandskab

x

Evaluering af indsatsen
Nationalparkfonden har gennem første planperiode arbejdet med muligheder for genskabelse
af naturlig hydrologi på såvel statsejede som privatejede arealer. Projektet omkring
genskabelse af hele Vang Sø har i første planperiode ikke opnået fuld tilslutning blandt alle
lodsejere, hvorfor et samlet projekt ikke kan gennemføres. Gennem projektet er de fysiske
muligheder for genskabelse afklaret, hvorved et væsentligt beslutningsgrundlag er tilvejebragt.
Skulle der en dag blive fuld tilslutning blandt lodsejerne, kan projektet tages frem igen og
undersøges nærmere med henblik på realisering.
Arbejdet med et naturgenopretningsprojekt på privatejet jord har givet anledning til
overvejelser omkring valg af metode for tilgang til dialog med private lodsejere om projekter
på disses arealer. Det vurderes at være mere i overensstemmelse med formålene i
lovgivningen med en mere åben tilgang til udviklingsmulighederne for privatejede arealer
(mindre top-down og mere bottum-up).
Udover det konkrete projekt omkring Vang Sø er der gennemført et projekt med genskabelse
af naturlig hydrologi på et statsejet areal i Tvorup Plantage efter forslag fra Naturstyrelsen Thy.
Naturstyrelsen Thy har desuden gennemført en række projekter som led i implementering af
driftsplanen. Den samlede indsats er dermed betragtelig og fortsættes af Naturstyrelsen i den
kommende periode som led i LIFE-projektet REDCOHA.
Der mangler en samlet kortlægning og vurdering af de afvandede områder inkl.
okkerudfældning, som vil skulle anvendes til prioritering af indsatsen. Der er heller ikke taget
initiativ til at få fjernet førnelag med henblik på at skabe nye søer med ren sandbund i
forbindelse med retablering af naturlige vandstandsforhold. Sådanne projekter kan med fordel
søges gennemført i den næste planperiode.
Det synes væsentligt at områdets potentialer kortlægges i forhold til naturlig hydrologi, okker
og udvaskning af humusstoffer.
Såfremt hydrologien skal prioriteres af nationalparkfonden i næste planperiode skal der
afsættes ekstra ressourcer i starten af processen til at få kvalificeret arbejdet i form af en
prioriteret plan, det gælder både ressourcer til projektledelse som gennemførelse.
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3.1.8 Arter som indikatorer på naturtypers kvalitet
Med hensyn til at bevare, styrke og udvikle naturen, og at styrke kvalitet og mangfoldighed i de
særlige naturtyper, kan udviklingen i forekomst/bestande af særlige arter ses som en indikator.
Med hensyn til data, der forefindes i andre overvågningsprogrammer såsom NOVANA og
DEVANO henvises til rapporter omkring disse, idet det ikke har været muligt at lave et udtræk
af disse data i forbindelse med indeværende redegørelse. Data kan bl.a. findes i de nyligt
offentliggjorte basisanalyser for anden generation af naturplanerne for de fem Natura 2000
områder i Nationalpark Thy.
Her findes bl.a. data for Stor Vandsalamander, Odder, Liden Najade, Spættet Sæl, ynglefugle
(Rørdrum, Trane, Hjejle, Tinksmed, Mosehornugle, Klyde, Alm. Ryle, Brushane, Hav-Terne,
Dværg-Terne, Fjord-Terne, Split-Terne) og trækfugle (Sædgås, Grågås, Pibesvane, Lysbuget
Knortegås, Pibeand, Krikand, Spidsand, Klyde, Hjejle, Lille Kobbersneppe).
Her vil alene blive nævnt at Trane generelt har været i stor fremgang i både Thy og resten af
Danmark siden 1980. I Hanstholm-reservatet har bestanden været nogenlunde stabil i perioden
fra 2004 til 2012, og reservatet indeholder en af landets største ynglebestande efter en årrække
omkring årtusindskiftet med kun enkelte ynglepar. Tranen har generelt brug for høj vandstand
om foråret, når den ligger på reden, for at mindske risikoen for prædation. Øvrige oplysninger
kan hentes i basisanalyserne og forventes at indgå i arbejdet med næste nationalparkplan.
Ynglende Trane‐par i to Natura 2000‐områder jf. NOVANA‐overvågningen 2004‐12
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

2011

Ålvand

7

Hanstholm

7

6

6

5

7

8

3

9

2012

I forbindelse med igangværende udarbejdelse af program for naturovervågning og
basisregistrering vil det blive udvalgt hvilke af de igangværende data, der bør indgå i senere
udgaver af redegørelser over udviklingen.
Udover myndighedernes dataindsamling i forbindelse med naturovervågning forefindes
oplysninger om arter i den landsdækkende folkelige naturdatabase fugleognatur.dk.
Nationalpark Thy har indlejret denne database på
Figur 27. Forekomst af Spidssnudet
hjemmesiden i håb om at inspirere til indsamling af
Frø i 108 af 232 besøgte lokaliteter
yderligere viden. Derudover forefindes omfattende
(æg, haletudser, juvenile eller adulte).
datasæt om artsfund hos Biologisk Forening for
Juli 2013. Markeret med en grå cirkel
Nordvestjylland samt hos Naturstyrelsen Thy om
er en spredningsradius på 1200 m.
overvågning af ynglefugle på klithederne og Agger Tange.
Det har ikke været muligt ud fra disse data at redegøre
for udviklingen i området.
Spidssnudet Frø, Stor Vandsalamander og Strand‐Tudse
Endeligt er der i nationalparkens første planperiode er der
gennemført en basisregistrering af Spidssnudet Frø ved
en kvalitativ optælling i 232 næringsfattige klitsøer i 2012
og en kvantitativ optælling i 2013. Spidssnudet frø er
særligt beskyttet gennem habitatdirektivets bilag IV og er
særligt hyppigt forekommende i Thy. Basisregistreringen
giver en status for artens forekomst i området. Fund af
øvrige paddearter blev også registreret.
Undersøgelserne, der er udført af Amphi Consult viste, at
Spidssnudet Frø er Nationalpark Thys mest almindelige
frø. Den samlede yngleaktive voksne bestand af
Spidssnudet Frø i Nationalpark Thy vurderes at være på
992.148 individer. Dette skønnes at udgøre cirka 20 % af
den samlede danske bestand af spidssnudet frø. Der er
altså tale om en væsentlig del af den samlede danske
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bestand. Ved en nærmere analyse af forekomsternes geografi i forhold til artens
spredningspotentiale vurderes det sandsynligt at der er tale om én stor metapopulation med
108 ynglevandhuller. Denne vurdering er dog betinget af at der er en endnu ikke påvist
sammenhæng mellem to til tre ”kerne-områder” – Nord m 36 lokaliteter, Midt med 58
lokaliteter og Syd med 50 lokaliteter.
Den beskrevne situation for Spidssnudet Frø viser, at det i forvaltningen af Nationalpark Thy er
væsentligt fremadrettet at sikre sammenhæng mellem vådområderne (se Figur 27 over fund af
enten adulte, juvenile, æg eller haletudser af spidssnudet frø i 2012). Det samme behov har
vist sig gældende for Stor Vandsalamander.
Paddeundersøgelsen indeholder også vurderinger for andre paddearter. Hovedkonklusionerne er
som følger:





Stor Vandsalamander har den størst kendte bestand i Danmark i den sydlige del af
Nationalpark Thy;
Lille Vandsalamander er som i resten af landet den mest almindelige paddeart i Nationalpark
Thy (73 % af undersøgte lokaliteter);
Butsnudet Frø og Skrubtudse (der er almindelige i Danmark) er sporadisk tilstede i
Nationalpark Thy;
Strandtudse, der er truet i Danmark, er kun fundet på 6 lokaliteter i Nationalpark Thy og
kun med voksne individer (ofte gamle hanner) uden yngel. Det konkluderes i rapporten, at
det virker som om Strandtudsen er ved at forsvinde fra Nationalpark Thy.

Ensian Blåfugl
Ensian-Blåfugl (Maculinea alcon) er en parasitisk sommerfugl med en kompleks livscyklus, der
er afhængig af tilstedeværelsen af dens værter, der i Danmark er: Klokke-Ensian (Gentiana
pneumonanthe) og to myrearter af slægten Myrmica. Sommerfuglen lægger i løbet af
sommeren sine æg på blomsterknopper af Klokke-Ensian. Når ægget klækkes, kravler larven
ind i blomsterknoppen og lever af frøanlægget. Efter tre hudskifter (ca. tre uger) lader larven
sig falde til jorden for at blive samlet op af en værtsmyre. Myrerne tager larven med ned i
kolonien og fodrer den i typisk 10-11 måneder (men op til to år), hvorefter larven forpupper
sig. Tre uger senere kravler den voksne sommerfugl ud af myrekolonien og er klar til at parre
sig og fuldende sin livscyklus.
Når larven falder til jorden, kan den kun kravle et par centimeter. Dens overlevelse afhænger
derfor af, at en myre kommer forbi og samler den op. Myrernes fourageringsafstand fra
kolonien er normalt ikke over 2 meter, hvorfor æggene skal lægges på Klokke-Ensian indenfor
en afstand af to meter fra en Myrmica-koloni. De voksne sommerfugle bevæger sig sjældent
mere en 100 meter væk fra, hvor de selv kom ud af pubben.
Nationalpark Thy er et af de få områder i Danmark hvor Ensian-Blåfugl er til stede. Her var der i
2011 kun foretaget få undersøgelser af Ensian-Blåfugl, og populationernes tilstand i området
var derfor kun lidt kendt. For at kunne forbedre Ensian-Blåfugls vilkår i nationalparken er det
nødvendigt at have viden om, hvad der har en betydning for tilstedeværelsen af sommerfuglen
og dens værter, samt udbredelsen af de tre arter i nationalparken.
Ifølge den danske rødliste er Ensian-Blåfugl stadig udbredt i Jylland, men forsvinder fra
lokaliteterne pga. dræning og tilgroning med birk og fyrxxii. Danmark har sandsynligvis den
største del af de stadig intakte populationer i Europa, hvorfor der bør gøres en indsats for at
bevare artens levesteder. Arten vurderes som ”næsten truet” og ”sårbar”. Ifølge
www.fugleognatur.dk er den efter 2004 kun fundet i det vestlige Jylland og på Læsø – i
Nordjylland kun i den vestlige del og især i Nationalpark Thy. Ser man nærmere på Thy, viser
det sig ifølge BFN’s naturdata (http://bfn-nyt.dk/kort/443.pdf) at Ensian-Blåfugl særligt findes
omkring Ålvand, i den nordlige del af Hanstholm Vildtreservat og i Hjardemål Klit.
Værtsplanten Klokke-Ensian findes ifølge BFN’s naturdata (http://bfn-nyt.dk/kort/371.pdf) på
fugtig, mager bund i klitlavninger, fugtige klitheder, hedekær m.m. i Nationalpark Thy fra
Lyngby Hede i syd til Hanstholm Vildtreservat i nord. Også i Hjardemål Klit forekommer den
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flere steder. Truslerne er tilgroning, grundvandssænkning m.m. Den mangler øjensynligt syd for
Lyngby, om end der findes en ældre angivelse fra Agger.
Et PhD-projekt og 5 bachelorprojekter fra Københavns Universitet i perioden 2011-14 har øget
videngrundlaget betydeligt og vil kunne medvirke til at sikre den sjældne sommerfugls fortsatte
eksistens i Nationalpark Thy. Sammen med resultatet af en undersøgelse af Spidssnudet Frø i
Nationalpark Thy, underbygger undersøgelsen behovet for at binde de fugtige klitlavninger
sammen fra Lyngby Hede i syd til Hanstholm Vildtreservat i nord.

Figur 28. Udbredelsen af Ensian-Blåfugl. Kilde: http://www.danske-natur.dk/alcon.htm (jan. 2014).

I det følgende opsummeres resultaterne fra de B.Sc.-rapporter, der er færdiggjort. Konkrete
anbefalinger fra PhD-projektet ventes udarbejdet i sommeren 2015.
Hørsving, EBM. 2012: Ensianblåfuglen (Maculinea alcon) og forekomst af dennes værter i
Nationalpark Thy. BSc-opgave. Københavns Universitet:
Myrmica ruginodis vurderes at være den primære (muligvis eneste) myre-værtsart for
Ensianblåfugl i Nationalpark Thy, idet den anden potentielle M. rubra kun forekommer
sparsomt i Nationalpark Thy og er ikke fundet på lokaliteter med Ensianblåfugl. Klokke-Ensian
forekommer primært i lavninger og de intermediære dele af ”tue-lavning” strukturen i
klithederne. Tætheden af Klokke-Ensian er negativt korreleret med buskdække og
vegetationshøjden (>20cm). En hvis form for afgræsning synes altså afgørende for at optimere
vilkårene for Klokke-Ensian, men kan også skyldes indflydelse fra topografien (mere
detaljerede analyser er under udarbejdelse). To nye områder med Ensianblåfugl blev fundet
(ikke tidligere observeret), I den nordlige del af Ålvand samt Marensbakke, øst for Stenbjerg. I
undersøgelsen blev fundet områder, hvor begge værter forekom, men uden tilstedeværelsen af
Ensianblåfugl.
Appendix 1 fra rapporten. De blå polygoner dækker populationerne for Ensian-Blåfugl i
Kokkjær Vand, Savbjerg, Ålvand og Vestergård, mens de grønne polygoner angiver områder,
med potentiale for Klokke-Ensian i Nationalpark Thy (udenfor klitplantagerne).
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Mikkelsen, M. 2012. Den genetiske variation og struktur i populationer af Ensianblåfugl
(Maculinea alcon) i Nationalpark Thy. BSc-opgave. Københavns Universitet.
Undersøgelsen var den første af to undersøgelser af genetisk variation blandt Ensian-Blåfugl.
Undersøgelsen viste ingen tegn på indavl i populationerne. Markant genetisk differentiering
mellem centrale populationer (Ålvand og Vestergård) og nordlige populationer (Savbjerg,
Kokkjær Vand og Østerild) blev påvist. Undersøgelsen viste desuden, at populationen i Ålvand
er signifikant adskilt fra alle de andre populationer, selvom Vestergård ligger kun 3,5 km væk
fra populationen i Ålvand. Det kan skyldes, at Vestergård-lokaliteten er afgrænset af træer
med kun en smal mulig passage i lokalitetens nordvestlige hjørne. Det er ikke utænkeligt, at
træerne danner spredningsbarriere mellem Ålvand og Vestergård. Den generelle lave diversitet
i populationerne kan være en trussel for overlevelsen på længere sigt, især hvis de isoleres
yderligere eller mindskes i størrelse. For at opretholde stabile bestande af Ensian-Blåfugl på
længere sigt vil bedre muligheder for udveksling af gener mellem populationerne i Ålvand og
Vestergård være gavnlig.
Lassen, JW. 2012. Estimering af demografiske parametre for Maculinea alcon på tre lokaliteter i
Nationalpark Thy. BSc-opgave. Københavns Universitet:
Gennem fangst-genfangst forsøg blev fundet næsten lige mange hanner og hunner af EnsianBlåfugl på de undersøgte lokaliteter (Savbjerg, Kokkjær Vand og Vestergård), hvilket viser en
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jævn kønsratio. Der blev observeret 30-45 unikke individer på hver af de tre udvalgte
lokaliteter. I alt blev fanget 116 sommerfugle og registreret 17 genfangster. Den
gennemsnitlige spredning var 19,5 m og viste ingen forskel mellem kønnene, mens den
maksimale spredningsafstand blev målt til 90 m. Det er dermed i undersøgelsen bekræftet, at
sommerfuglen har en lav mobilitet, hvilket kan være problematisk i et moderne landskab, der
er meget fragmenteret. Generelt vurderes populationerne på Kokkjær Vand og Savbjerg til at
være større end Vestergård, hvilket formodes primært at være bestemt af arealstørrelsen.
Noget tyder desuden på, at hestegræsning kan skabe bedre forhold for Klokke-Ensian og
dermed Ensian-Blåfugl end kreaturgræsning. Det bemærkes dog, at andre studier har vist, at
hunner af Ensian-Blåfugl har en præference for hele (ikke-græssede) værtsplanter og kun
lægger æg på afgræssede planter, hvis faldet af hele planter falder under et vist niveau.
Habitaterne for Ensian-Blåfugl kan trues af både overgræsning og tilvoksning. Ved Kokkjær
Vand var der således små grantræer i området, hvor Ensian-Blåfuglen holdt til.
Humm, DJ. 2013. Klokke-Ensians (Gentiana pneumonanthe) habitatniche. Betingelser for
forekomst og abundans i Nationalpark Thy. BSc-opgave. Københavns Universitet.
Undersøgelsen viste, at Klokke-Ensian er tilpasset en snæver niche i de fugtige lavninger i
klitheden, hvor ensian typisk vokser sammen med Klokkelyng og Blåtop. Klokke-Ensian kræver
lysåbne forhold og er følsom overfor skygge fra bl.a. tætte og høje dværgbuske som Hedelyng,
Revling og Mosebølle. Klokke-Ensian er ikke fundet i den sydligste del af Nationalpark Thy,
selvom klithederne her tilsyneladende ikke adskiller sig fra de øvrige klitheder i nationalparken.
Resultaterne indikerer, at Klokke-Ensian kræver dynamiske forhold, da tidlige
successionsstadier med lav vegetation og bar jord øger dens muligheder for fornyelse.
Undersøgelsen viser desuden, at Ensian-Blåfugl har en negativ effekt på værtsplanten, fordi
dens larver lever af Klokke-Ensianens frø, mens de er under udvikling. Undersøgelsen viser
desuden, at der er behov for at tage hensyn til både værtsplante og værtsmyrer i forvaltningen
af Ensian-Blåfugl.
Johansen, L. 2013. Genetic diversity and population structure of Maculinea alcon from Thy
National Park. BSc-opgave. Københavns Universitet.
Undersøgelsen af den genetiske variation og struktur i populationer af Ensian-Blåfugl i
Nationalpark Thy viste, at den genetiske variation i bestandene var ganske lille. Det indikerer,
at populationerne i Hjardemål, Savbjerg og Kokkjær Vand for nylig har været igennem en
”evolutionær flaskehals” (hvor der er sket en drastisk reduktion i populationens størrelse pga.
ændringer i miljøet og som gør populationen mindre robust og reducerer chancen for
overlevelse). Undersøgelsen indikerer, at manglen på egnede levesteder mellem de nordlige
populationer (Savbjerg og Kokkjær Vand) og de centrale populationer (Ålvand, Vestergård og
Marensbakke) kan forklare, at der er genetisk adskillelse mellem disse populationer.
Undersøgelsen indikerer også, at der er genetisk adskillelse mellem populationerne i den
centrale del af Nationalpark Thy: Ålvand, Vestergård og Marensbakke, som kan skyldes
manglen på egnede levesteder mellem forekomsterne.
Den viden, der er skabt igennem disse forskningsprojekter om en af nationalparkens sjældne
sommerfugle viser behov for at gøre en særlig indsats, hvis Ensian-Blåfuglen skal bevares i
Nationalpark Thy. Således bør der snarest muligt skabes passager og genskabes levesteder til
Ensian-Blåfugl og dens værter fra Stenbjerg til Kokkjær Vand og Ålvand! Derudover vil der
være behov for at give mulighed for at sammenbinde populationer mellem nord og syd i
Nationalpark Thy, ved at skabe spredningskorridorer for de arter, der er knyttet til fugtige
klitlavninger, primært hvor der i dag fx findes blåtop og klokkelyng på skovbunden mellem gran
og fyrretræer. Kort sagt skal der i den kommende planperiode arbejdes på at skabe
sammenhæng i klitnaturen – især i de fugtige klitlavninger.
Krondyr
Det har siden nationalparkplanens færdiggørelse i 2010 været søgt mærket et antal krondyr,
med henblik på at kortlægge dyrenes døgnrytme, fødevalg og vandringer i relation til bl.a.
afgrødevalg og forstyrrelser. Projektet søges gennemført i samarbejde med Naturstyrelsen Thy,
Aarhus Universitet m.fl. og ledes af en styregruppe nedsat af nationalparkbestyrelsen.
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Trods ihærdige forsøg, er det ikke lykkedes at få mærket indfanget og mærket nogen krondyr.
Iværksatte initiativer
Indsatser rettet specifikt mod mangfoldighed i de lysåbne naturtyper begrænser sig til allerede
omtalte basisregistreringer af padder (med særlig fokus på Spidssnudet Frø) og markfirben, en
undersøgelse af windsurfings forstyrrende effekt på fuglelivet, samt forsknings- og
studieprojekter om Ensian-Blåfugl, Insektfauna, Konkurrence mellem vilde og tamme bier
m.m. Der er tillige bakket op om indsatser, hvor eksterne parter har søgt midler til forskning
indenfor spindler-faunaen i Nationalpark Thy og kortlægning af mosserne i Nationalpark Thy.
Evaluering af indsatsen
Indsatsen for den biologiske mangfoldighed er gennem første planperiode sket gennem de
øvrige beskrevne indsatser på naturområdet. Der har dog på to af de større søer været
planlagt indsatser målrettet mangfoldigheden af fugle, der dog ikke er blevet gennemført.
Det kan i forbindelse med revision af nationalparkplanen genovervejes, hvorvidt krondyr
projektet falder ind under nationalparkens formål

3.3 Målsætning 8: Beskytte sårbar natur mod forstyrrelse

”Beskyttelse af sårbare naturområder mod slitage og forstyrrende færdsel i Nationalpark Thy”
Det har ikke været muligt på det foreliggende grundlag at beskrive udviklingen i sårbare
naturområder, herunder behovet for at beskytte dem mod slitage og forstyrrende færdsel og
ophold.
Naturstyrelsen Thy har i 2014 udvidet arealet med færdselsforbud i fuglenes ynglesæson på
Ålvand Klithede af hensyn til især ynglende Tinksmed og Trane. Ålvand Klithede er Natura 2000
område.
Der er derudover adgangsforbud i fuglenes ynglesæson i andre Natura 2000 områder: på Agger
Tange, Lyngby Hede og i Hanstholm Vildtreservat. Totalt adgangsforbud findes i lagunen på
Agger Tange samt i de inderste dele af Hanstholm Vildtreservat.
Emnet bør bearbejdes yderligere i forbindelse med revision af kommende nationalparkplaner.
Iværksatte initiativer
På grund af meget klare og modsatrettede holdninger i bestyrelsen til spørgsmålet om surfing
på Vandet Sø under tilblivelsen af Nationalparkplan 2010-16 blev der i 2010 gennemført en
undersøgelse af surfings effekt på fuglelivet ved Vandet Sø. Rapporten blev i 2011 videregivet
til de relevante myndigheder. Danmarks Naturfredningsforening rejste efterfølgende en
fredningssag om ændring af fredningen på Vandet Sø med henblik på at forbyde al sejlads med
mere end 5 knob.
Thisted Kommune søgte med udgangspunkt i en afvejning mellem beskyttelseshensyn og
friluftsliv at fremme mulighederne for fortsat surfing på Vandet Sø. Natur- og Miljøklagenævnet
har tilsluttet sig kommunens og Naturstyrelsens vurdering om, at det godt kan lade sig gøre at
kombinere benyttelse og beskyttelse. Fredningskendelsen er afsagt og efter prøvning i Naturog Miljøklagenævnet er det nu afgjort, at surfing begrænses til et område i den østlige ende af
Vandet Sø. Thisted Kommune vil igangsætte arbejdet med at etablere faciliteter, der skaber
adgang til søen.
Evaluering af indsatsen
I sager om beskyttelse versus benyttelse står det klart, at nationalparkfonden ikke er
myndighed og ikke har beføjelser til at fastsætte bestemmelser omkring færdsel og forbud.
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4. Nationalparkens formål nr. 2. Bevare og forøge den biologiske
mangfoldighed

Nationalpark Thy har som formål at bevare og forøge den biologiske mangfoldighed af naturligt
hjemmehørende arter i plantagerne og på de dyrkede arealer.
I dette formål, der også vedrører naturen i Nationalpark Thy er fokuseret på de drevne arealer i
form af mark og plantage. Disse arealer er hovedsageligt at finde i den østlige del af
Nationalpark Thy, om Stenbjerg, Tvorup og Nystrup Klitplantager rækker langt ud mod kysten.
Formålet omfatter bevarelse og forbedring af den biologiske mangfoldighed i plantagerne og på
de dyrkede arealer. I målsætningerne er formålet alene udspecificeret i form af en målsætning
om styrkelse af naturværdierne i forbindelse med omlægning af klitplantager til skove
domineret af naturligt hjemmehørende træer og buske.
Cirka en tredjedel af Nationalpark Thy er fredskov, i alt 8.662 ha, mens de landbrugsmæssigt
udnyttede arealer udgør knap 10% af det samlede areal i nationalparken (i alt 2.137 ha i 2012;
Orbicon 2012).

4.1 Målsætning nr. 3: Omlægge klitplantager til naturnær skov

”Omlægning af klitplantagerne til naturnært drevne skove domineret af naturligt
hjemmehørende træer og buske skal ske med særlig fokus på styrkelse af naturværdierne.”
Klitplantagerne har sin oprindelse i kampen mod sandflugten. De første forsøgsplantninger er
fra starten af 1800-tallet. Et eksempel på dette kan ses i Thagaards Plantage i den vestlige del
af Tvorup Klitplantage. Mange af plantagerne er anlagt i perioden fra slutningen af 1800 tallet til
begyndelsen af 1900-tallet. Klitplantagerne består stadig langt overvejende af forskellige arter
af nåletræ, der ikke er hjemmehørende i Danmark.
Den tilgængelige viden om biologisk mangfoldighed i Nationalpark Thy er størst for de lysåbne
arealer. Der savnes således systematisk indsamlede data fra klitplantagerne, der er frit
tilgængelige.
Naturstyrelsen Thy arbejder i deres daglige drift med en række mål, der blandt andet skal være
med til at sikre den biologiske mangfoldighed i plantagerne. En del af målene har oprindelse i
certificeringsordninger, der skal sikre, at skovene drives bæredygtigt.
Naturstyrelsen Thys skove er certificeret efter to ordninger: FSC og PEFC. Kravene til skovdrift i
disse ordninger omhandler bl.a. fremme af naturnær skovdrift, beskyttelse af områder med
særlig høj naturværdi, sikring af gamle træer og dødt ved i skovene, regler for anvendelse af
gødning og sprøjtemidler. Certificeringen bør således være med til at sikre, at driften af
plantagerne i Nationalpark Thy bidrager til at bevare den biologiske mangfoldighed af
hjemmehørende arter.
Naturstyrelsen Thy har gennem deres driftsplanlægning udarbejdet kort over forskellige
elementer såsom urørte skove, særligt værdifulde skovområder, områder med arter, dødt ved
eller lignende, der kræver særlig opmærksomhed i forbindelse med driften. Naturstyrelsen Thy
ventes i forbindelse med revision af driftsplanen 2014/15 at bidrage til afsnittet med en
redegørelse over udviklingen i plantagerne set i relation til nationalparkens formål og
målsætninger.

4.1.1 Biologisk mangfoldighed i klitplantagerne.
Særlige botaniske forekomster i plantagerne.
Som et led i FSC/PEFC certificeringen er det er krav, at Naturstyrelsen holder øje med særlige
artsforekomster. Sammen med Viborg Amt fik Naturstyrelsen Thy i 1996-1998 gennemgået
plantagerne for særlige planteforekomster. Undersøgelsen blev gennemført af en kyndig
botaniker fra lokalområdet og de fundne forekomster blev registreret på såkaldte ”Pas På kort”.
Disse kort anvendes i den daglige drift i klitplantagerne for at sikre naturværdierne.
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Som grundlag for et frivilligprojektet ”Naturens Besøgsvenner”, hvor frivillige skal hjælpe med
at overvåge særlige planteforekomster i Nationalpark Thy, fik nationalparkfonden i 2013
gennemført en genregistrering af de særlige botaniske forekomster. Den samme kyndige
botaniker var således ude at genbesøge de fleste af de forekomster, der blev registreret i 19961998.
Ud fra genbesigtigelsen er lavet en status for 11 særligt udvalgte arter fra undersøgelserne. Det
drejer sig om Bjerg-Dunbregne, Enblomstret Vintergrøn, Femradet Ulvefod, Otteradet Ulvefod,
Guldskæl-Mangeløv, Hjertebladet Fliglæbe, Knærod , Linnæa, Skov-Hullæbe, Strudsvinge og
Ægbladet Fliglæbe. Fire af arterne er fredede, to arter er på EU Habitatdirektivets bilag V, og to
arter er på den danske rødliste. De øvrige tre arter er vurderet som særlige for Nationalpark
Thy, f.eks. som følge af, at de er sjældne i andre dele af landet eller de er sjældne i Thy.
Udviklingen i de udvalgte særlige botaniske forekomster i plantagerne er angivet her:
Forekomster i alt i 1996-1998

232

Heraf forsvundne pr 2013

109

Genfundne i 2013

123

Heraf med aktuelt plejebehov

27

Undersøgelsen har vist, at 47 % af disse særligt udvalgte forekomster er forsvundet i løbet af
de ca. 16 år. Det vurderes, at årsagerne til de 109 forekomster er forsvundet siden 1996-1998
er følgende: tilgroning/skygning inkl. kvasbunker og blade (44 forekomster); udtørring pga.
renafdrift/udtynding (30 forekoster); druknede (8 forekomster), gravning i grøfter, kørsel m.m.
(6 forekomster), søleplads for krondyr (1 forekomst). For 27 af de forsvundne forekomster, har
det ikke været muligt at identificere en tydelig årsag. Det bemærkes, at der ikke er foretaget en
nyregistrering som led i ovenstående opgørelse. Det kan således være, at der er nye
forekomster, der helt eller delvist kan opveje nedgangen i de kendte forekomster.
Undersøgelsen viser således, at der fortsat er behov for at holde et vågent øje med særlige
planteforekomster i Nationalpark Thy med henblik på at kunne gøre en indsats for at bevare
nationalparkens biologiske mangfoldighed.

4.1.2 Omlægning til naturnært drevne skove domineret af naturligt hjemmehørende arter

Som det fremgår af målsætning nr. 3 skal omlægning af klitplantagerne til naturnært drevne
skove domineret af naturligt hjemmehørende træer og buske ske med særlig fokus på styrkelse
af naturværdierne.
Den biologiske mangfoldighed er større i varierede skove med hjemmehørende arter end i ensaldrede monokulturer af nåletræer fra bl.a. Sydeuropa og Nordamerika. En konvertering af
klitplantagerne fra nåletræer til løvtræer forventes derfor at kunne bidrage til at øge den
biologiske mangfoldighed i plantagerne. Som et led i Naturstyrelsens drift er planlagt sådan en
omlægning af klitplantagerne fra nåletræer til løvtræer.
Som led i gennemførelse af driftsplanens tiltag med omlægning til naturnær skovdrift har
Naturstyrelsen i plantager beliggende inden for Nationalpark Thy foretaget nedenstående
konvertering af nåletræsbevoksninger til nykulturer med hovedindhold af løvtræarter, der sigter
mod at opnå de i driftsplanen udlagte skovudviklingstyper på længere sigt. I alt er således
konverteret ca. 280 ha nåletræsplantage til kommende løvtrædomineret skov.
Naturstyrelsen har desuden ryddet 20,4 ha i plantagerne, hvor resultatet er en blanding af nye
lysninger og udvidelse af eksisterende lysninger, der er beskyttet af skovloven og /eller
naturbeskyttelseslovens § 3.
Der er med indførelse af naturnær skovdrift på de statsejede skovarealer blevet større fokus på
at efterlade dødt ved i plantagerne. Desuden fastsætter certificeringerne krav til efterladelse af
døde træer. Slåningspraksis langs veje og på lysåbne arealer i plantagerne på NST Thys arealer
er blevet ændret for at tage mere hensyn til naturen.
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Naturstyrelsen oplyser desuden, at der bliver lukket grøfter i plantagerne, når dette er muligt
og ønskeligt i forbindelse med at bevoksningerne er hugstmodne og skovet. Naturstyrelsen har
desuden fokus på at konvertere omdriftsarealer til anden anvendelse, når dette er muligt
Konvertering af nåletræskov til løvtrækulturer i perioden
Sydthy – Lodbjerg og Hvidbjerg klitplantager

56,4

Stenbjerg Klitplantage

26,7

Nystrup Klitplantage

42,6

Vandet og Vilsbøl Klitplantage

103,5

Tved Klitplantage

50,4

I alt

279,6 ha

Iværksatte initiativer
Nationalparkfond Thy har i første planperiode hovedsageligt arbejdet med dette formål i
samarbejde med Naturstyrelsen Thy og på forslag fra disse. Når en nåletræskultur har været
moden til hugst og planlagt til omlægning til løv har Naturstyrelsen Thy vurderet, om de i
bevoksningen med fordel kunne øge antallet af plantede løvtræer for at sikre at konverteringen
fra nål til løv forløber hurtigere end ved naturlig succession. Nationalparkfond Thy har i nogle
af disse områder finansieret den øgede plantetæthed.
Ved Isbjerg og Lodbjerg Fyr har skoler i lokalområdet medvirket til plantning af løvtræer,
således at der sker en involvering i projekterne samtidig med at de indgår i undervisningen og
bidrager til en øget forståelse om nationalparken.
Nedenfor er listet de indsatser, der er gennemført for Nationalparkfondens midler i første
planperiode:
Indsats

2010-2012 2013 2014 2015 - forventet Areal (ha)

Basisregistrering af særlige
planteforekomster i plantagerne
(opfølgning på undersøgelse fra
1996)

x

Naturens Besøgsvenner

x

Konvertering fra nål til løv – Isbjerg
(inkl. involvering af Nors Skole)

x

x

x
8,6

Konvertering fra nål til løv –
Lodbjerg (inkl. involvering af
Sønderhå-Hørsted Friskole)

x

Ialt

x

6,6
15,2 ha

Nationalpark Thy har bidraget med plantning af ekstra mange løvtræer i en beplantning ved
Isbjerg samt ved Lodbjerg Fyr. Begge plantningerne blev gennemført i samarbejde med skoler
samt Naturstyrelsen Thy. Ved Isbjerg medvirkede Nors Skole med en 1. klasse samt søskende,
forældre og bedsteforældre på en stormfuld novemberdag i 2011. Ved Lodbjerg Fyr
medvirkede hele Sønderhå-Hørsted Friskole med elever og lærere på en smuk forårsdag i
2014.
Evaluering af indsatsen
Der er behov for et udbygget vidensgrundlag om, hvor i Nationalpark Thy der allerede i dag er
høj naturværdi i plantagerne. Dertil kommer, at der er behov for at afklare, hvor genopretning
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af fx fugtige klitlavninger og muligheden for at skabe sammenhæng i klitnaturen jf. formål nr.
1, må have højere prioritet end udviklingen mod et mere varieret og naturligt skovbillede.
Der er i indeværende planperiode sket medfinansiering af intensivering af kulturetablering på i
alt 15,2 ha.
De planlagte handlinger indenfor formålet omkring plantagernes biologiske mangfoldighed har
været koncentreret omkring en enkelt indsats-type til en pris af cirka 30.000-45.000 kr/ha. Til
sammenligning kan der gennemføres rydnings- og hegningsprojekter for ca. 2.000-4.000
kr/ha. Det anbefales, at der i næste planperiode undersøges alternative muligheder for at
sikre og øge den biologiske mangfoldighed i plantagerne. Det kunne f.eks. være gennem en
indsats for at udbrede de private lodsejeres kendskab til støtteordninger målrettet biodiversitet
i skove.
Indenfor natur- og miljøforvaltningen arbejdes der ofte ud fra ”Brandmandens lov”. Her sikres
først de værdier, vi har, og dernæst skabes nye. Både for at kunne sikre eksisterende værdier
og for at kunne målrette indsatsen for nye naturværdier er det væsentligt med et indgående
kendskab til områdets værdier og potentialer. Nationalparkfonden har endnu ikke det fornødne
videngrundlag til selv at kunne lave en prioriteret indsatsplan i forhold til den biologiske
mangfoldighed i plantagerne. Under hensyntagen til Naturstyrelsens driftsmæssige formål
kunne en plan for optimal forvaltning i forhold til naturværdierne og en plan for optimal
forvaltning i forhold til Naturstyrelsens formål samtænkes til en plan for, hvordan man opnår
størst biologisk mangfoldighed i klitplantagerne.
I forhold til vidensgrundlaget for forvaltningen er det væsentligt, at der fortsat holdes øje med
udviklingen af særlige naturmæssige værdier – også med betydeligt flere elementer end de
særlige planteforekomster. Udviklingen kan følges enten ved folkelig eller professionel
naturovervågning afhængigt af, hvilke formål Nationalparkfonden ønsker at tilgodese.
Det vurderes vigtigt for nationalparkens indsats med at konvertere klitplantagernes meget
kulturprægede nåletræsskove til naturnært drevne skove med naturlig vandbalance og
hjemmehørende arter af buske og træer, at der lægges en klar plan for, hvordan der kan
skabes bedre sammenhæng i den fugtige klitnatur. Det vurderes således på nuværende
tidspunkt vigtigere, at få genskabt den mest værdifulde klitnatur ved at genetablere de
naturlige vandstandsforhold og rydde dele af plantagerne, end på at få etableret skove med
naturligt hjemmehørende arter. Det er dog vigtigt, at Naturstyrelsen fastholder sine planer om
at udvikle plantagerne til skove med større naturindhold, som det også er fastlagt i
driftsplanerne.

4.1.3 Forøge den biologiske mangfoldighed på de dyrkede arealer
Nationalparkfond Thy fik i 2011 gennemført en analyse af landbrugsarealer i Nationalpark Thy.
En analyse udført af Orbicon i 2011 af landbrugsarealer har vist, at der totalt var 395 ha i
omdrift (korn, grovfoder og andet) samt 1.767 ha vedvarende græs m.m. Ca. en tredjedel af de
dyrkede arealer ejes af staten. Se også afsnit 8.1.3 Landbrug, fødevareproduktion og non-food.
Det har igennem den første planperiode vist sig, at skal der ske ændringer på dyrkede arealer i
nationalparken, må Nationalpark Thy ikke give tilskud, der i forvejen kan gives via fx EU’s
tilskudsordninger til fx miljøvenlig drift af landbrugsarealer, ej heller er det muligt at supplere
tilskud fra EU’s landbrugstilskudsordninger fx med tilskud til udarbejdelse af en naturplan for
ejendommen.
Figur 29 viser med rødt, på hvilke arealer, der i efteråret 2015 var tilsagn om miljøvenlig drift,
mens der med grønt er markeret arealer uden støttemulighed i Natura 2000 projektområder.
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Det har desuden vist sig, at der skal arbejdes på at sikre, at fx udarbejdelsen af naturplaner på
ejendomme i Nationalpark Thy i højere grad tager hensyn til formålene og målsætningerne i
nationalparken og tager udgangspunkt i den lokale natur,
Figur 29. Arealer med aftaler om
frem for at relatere til standarder, der kan gælde overalt i
miljøvenlig drift (rødt) samt områder
Danmark, som fx tilgodeser jagtbart vildt i agerlandet
uden tilskudsmulighed i Natura 2000
generelt.
områder
Iværksatte initiativer
Kortlægning af afgrødetyper på dyrkede arealer i
Nationalpark Thy (2011-12)
Input til Naturstyrelsen som opfølgning på Natur- og
Landbrugskommissionens arbejde med henblik på at sikre
tilskudsordninger, der også bidrager til opfyldelse af
nationalparkens formål og målsætninger (2013- )
Samarbejde med Thisted Kommune om
naturplejeprojekter på privatejede arealer (2014-15)
Evaluering af indsatsen
Ved at afsætte mandskabsmæssige ressourcer i
Nationalparkfond Thy til påvirkning af tilskudsordninger
og til rådgivning om tilskudsordninger og
ansøgningsfrister til landmænd, der har en
landbrugsmæssig drift i nationalparken, ventes det at
være muligt at påvirke lodsejere og forpagtere i en
retning, der giver større biologisk mangfoldighed på især
dyrkede arealer i Nationalpark Thy.

4.2 Samlet overblik over indsats – FORMÅL 1 og 2

Som en opfølgning på ovenstående afsluttes med et overblik over den samlede indsats indenfor
formål 1 og 2. Denne er i det følgende afgrænset til projekter med hovefokus på formål 1 og 2.
Indsatser indenfor andre områder med væsentlig betydning for det fremtidige arbejde med
formål et og to er således ikke medtaget her, men i andre afsnit af redegørelsen.
Først vises de indsatser der er gennemført for Nationalparkfondens midler. Dernæst vises de
indsatser, der er gennemført af Støtteforeningen for Nationalpark Thy. Disse er medtaget idet,
Støtteforeningen er en direkte følge af, at der er arbejdet med og kommet en nationalpark i
Thy.
Indsatser gennemført for Nationalparkfondens midler er angivet i Figur 30 og i tabeller
herunder. Yderligere omkring projekterne kan læses i Nationalparkfondens årsberetninger.
http://nationalparkthy.dk/om-nationalpark-thy/udgivelser-og-dokumenter/
For tiltag gennemført på Naturstyrelsens arealer henvises i øvrigt til den nuværende proces med
revision af driftsplanen, hvor der udarbejdes en mere detaljeret status for gennemførelse af
planens tiltag, herunder også i Nationalpark Thy.
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Figur 30. Konkrete indsatser indenfor formål 1 og 2 gennemført for nationalparkfondens midler eller af
Støtteforeningen for Nationalpark Thy og knyttet til afgrænsede mindre geografiske områder

73

Nationalpark Thy

Redegørelse for udviklingen

Februar 2016

Indsatser indenfor formål 1 og 2 gennemført for Nationalparkfondens midler
Projekttitel

2009*

Fjernelse af læhegn, Brunbjerg

20102012

2013

2014

2015*

X

Kortlægning læhegns kulturhistorie

1,4
km
x

Overgangszone – rydning ved Flade Sø

Areal
(ha)

-

X

8,6

Overgangszone - Klitmøller skydeterræn

x

15

Overgangszone - SV for Grubevand 1

x

8,5

Overgangszone – ved Lodbjerg fyr

x

2,2

Overgangszone - SV for Grubevand 2
Forundersøgelse om muligheder for
genskabelse af Vang Sø

x

x

2,9

x

55

Naturlig hydrologi - Tvorup plantage

X

25

Naturbasen – indlejring på hjemmeside
og støtteskrivelse

X

x

Basisregistrering af næringsfattige
klitsøer

X

x

Basisregistrering af Spidssnudet frø (og
andre padder), samt opfølgende
overvågning

X

x

x

x

-

Naturens Besøgsvenner, folkelig
naturovervågning

x

x

x

-

Basisregistrering af særlige
planteforekomster

x

x

x

Basisregistrering af Markfirben

x
X

Konvertering nål til løv - Isbjerg

x

Konvertering nål til løv Lodbjerg

x

x

x

-

x

8,6

x

Kortlægning landbrugserhverv

-

Design af program for basisregistrering
og naturovervågning

Projekt om krondyrs adfærd

x

x

6,6

X

-

Endnu ikke vedtagne nye projekter

x

*Ovenfor er angivet forventede projekter, der skal afstemmes med det endelige budget for
2015.
Indsatser indenfor formål 1 og 2 gennemført ved hjælp af tilskud søgt hjem af eksterne
samarbejdspartnere, og støttet med få midler fra Nationalparkfond Thy
Projekttitel

2009*

Partnerskab og Grøn vækst - Rydning og
afgræsning - Thisted Kommune
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20102012

2013

2014

2015

Areal
(ha)

x

x
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x

Indsatser indenfor formål 1 gennemført af Støtteforeningen for Nationalpark Thy.
Projekttype

Antal Lokaliteter

Rydning af opvækst på klithede/hede/eng

5

Rydning omkring bevaringsværdige gamle egetræer

1

Forsøg med bekæmpelse af Rynket Rose

1

Indsats mod Rynket Rose til gavn for Skotsk Lostilk

1

Rydning af opvækst - gravhøje

1

Samlet evaluering i forhold til nationalparkens naturformål
I Nationalparkplan for 2010 -2016 er det lovbestemte formål om bevarelse, styrkelse og
udvikling af naturen, herunder især de internationalt betydningsfulde lysåbne naturtyper; og
de dertilhørende målsætninger konkretiseret ved en række mål eller handlinger med en mere
eller mindre målbar målsætning.
Nogle af de planlagte indsatsområder er vi kommet godt i gang med. Ingen af de planlagte
indsatsområder på naturområdet er gennemført fuldt ud.
Generelt er indsatsen på naturområdet præget af mulighedernes kunst og
samarbejdspartneres mulighed for at indtænke nationalparkfonden som en positiv medspiller i
naturforvaltningen. Indsatserne er således ikke altid sket i en logisk rækkefølge. Der er
igangsat indsatser indenfor mange forskellige områder, og nationalparkfonden er i dag bedre
klædt på til det videre arbejde. Desværre mangler nogle af indsatserne også at blive fulgt til
dørs.
Indsatsen vurderes fremadrettet at kunne blive mere omkostningseffektiv, hvis der sker en
klarere prioritering mellem de enkelte indsatser. For at kvalificere en sådan prioritering af
indsatsen vil det være nødvendigt med tilvejebringelse af analyser af forskellige faktorer – se
blandt andet afsnittet om vidensgrundlag.
Gennem opgørelsen af indsatser ses tydeligt, at der ikke har været så meget fokus på de
foreslåede kortlægninger, men mere på at komme i gang. Ud fra basiskortlægninger og
analyser af disse vil man kunne vurdere, hvor man kan nå langt for at sikre naturværdierne
med de midler, der er til rådighed. Der kan med fordel arbejdes på at få lavet et
gennembearbejdet grundlag for planlægningen af naturindsatsen fremadrettet i Nationalpark
Thy.
Gennem planperioden har nationalparkfonden løbende skaffet oplysninger om jura og øvrige
forhold, der betyder, at hvert projekt kræver ressourcer i form af bemanding, også selvom
eksterne parter gennemfører projekterne. Det gælder både i forhold til køb af
rådgivningsydelser og i forhold til samarbejdet med øvrige aktører på naturområdet:
myndigheder, interesseorganisationer, frivillige, sommerhusejere og andre lodsejere. Tid er
således en væsentlig faktor, som også koster penge.
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4.3 Målsætning 4: Geologi og landskab synliggøres

”Nationalparkens karaktergivende landskabselementer og markante geologiske forekomster skal
bevares og synliggøres”.
Langt størstedelen af
Nationalpark Thy er i
kommuneplanen angivet
som ”Bevaringsværdige
landskaber” som det ses
af Figur 31.
Nationalpark Thy
indeholder desuden dele
af tre nationale
geologiske
interesseområder (Figur
32): HanstholmHjardemål,
Hundborgbuen og
Lodbjerg-ThyborønBovbjerg-Engbjerg.
Den nordlige del af
Nationalpark Thy er
således del af det
Figur 31. Bevaringsværdige landskaber jf. Kommuneplan 2010-22. Kilde:
nationale geologiske
Thisted Kommunes webgis
interesseområde
”Hanstholm-Hjardemål”xxiii.

Det består af en mosaik
af geologiske elementer
fra forskellige tider:
saltbevægelser i
undergrunden, profiler i
kridt- og kalkbjergarter,
der dækker
Kridt/Palæogengrænsen,
hævet havbund fra
Stenalderen samt
nutidige klitdannelser. I
Stenalderen var der åben
havforbindelse mellem
Limfjorden og
Jammerbugt. Den
relative landhævning
kombineret med
storstilet strandvoldsdannelse har gradvist
lukket forbindelsen.
Området indeholder
nogle af landets bedst
udviklede parabelklitter.

Figur 32. Nationale geologiske interesseområder i Thy. Kilde: Thisted
Kommunes webgis.

Naturstyrelsen angiver, at det for synliggørelse af geologien i området er det vigtigt, at de klare
kontraster mellem den hævede havbund og øerne ikke sløres (bl.a. Gasbjerg); at det desuden
vil være værdifuldt, at området omkring Nors Sø bevares åbent med udsigt fra nord, samt at
udsigten over Hansted-området fra Isbjerg bevares; endvidere finder Naturstyrelsen, at
klitdannelserne i Hansted-området bør fremstå klart, fri for slørende vegetation.
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Den østligste del af Tvorup Klitplantage i Nationalpark Thy er desuden en del af det nationale
geologiske interesseområde ”Hundborgbuen”xxiv. Hundborgbuen er en randmoræne fra
Hovedfremstødet. Sjørring Sø er tolket som den tilhørende inderlavning. Naturstyrelsen
angiver, at det for synliggørelse og bevarelse af Hundborgbuen er vigtigt, at de geologiske
landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhænge fremstår klart og ikke
ødelægges eller sløres; samt at eventuel råstofindvinding bør foregå stærkt kontrolleret, og
muligheden for profiler bør indgå i efterbehandlingsplanen.
Endelig er den sydlige del af Nationalpark Thy – området fra Lodbjerg til og med Agger Tange –
en del af det nationale geologiske interesseområde ”Lodbjerg-Thyborøn-Bovbjerg-Engbjerg”.
I Lodbjerg kystklint findes et op til 10 meter højt profil i istidslag med en flage af glimmerler fra
Oligocæn, Tertiærtiden (Palæogen).
Kystudviklingen foran Nissum Bredning er et storslået eksempel på bugtlukning foran et
glaciallandskab. På grund af den massive materialetransport, der fra begge sider er rettet ind
mod bredningen, er denne blevet lukket af tangerne ved Agger og Thyborøn. Tangerne
fastholdes ved kystsikring og –fodring og Thyborøn Kanal holdes kunstigt åben. Uden disse
indgreb ville indsejlingen sandsynligvis være lukket. Det er således sandsynligt, at Limfjorden
har været lukket mod vest siden ældre middelalder og frem til 1825, hvor Agger Tange for
første gang i nyere tid blev gennembrudt.
Agger og Thyborøn tangers værdi knytter sig bredt til de meget aktive processer, man her kan
iagttage i forbindelse med bugtlukning og tangedannelse. Fx er strømhastigheden gennem
Thyborøn Kanal blandt de største i Danmark (6 knob = 3 m/s). Endvidere er klitområdet
mellem Lodbjerg og Lyngby værdifuldt, fordi det er blandt de mest veludviklede langs den jyske
vestkyst og i stor udstrækning uforstyrret af bebyggelse mv.
Naturstyrelsen angiver, at det for synliggørelse og bevaring er vigtigt, at kystprofilerne holdes
rimeligt åbne af de naturlige kystdynamiske processer; at der derfor ikke bør etableres
yderligere kystsikringsarbejder; og at det vil være værdifuldt, at det bagvedliggende landskab
holdes åbent. Naturstyrelsen finderdet desuden vigtigt, at klitområdet mellem Lodbjerg og
Lyngby fortsat kan udvikle sig frit.
Iværksatte initiativer
Ved foden af Hanstholm-knuden er ryddet et 1,4 km langt læbælte, der landskabeligt og
geologisk adskilte vildtreservatet fra kystskrænterne og som kan siges at sløre områdets
særlige geologi.
Hundborg-buens særlige geologi og dannelseshistorie er formidlet i forbindelse med
”Panoramaruten” – en ny cykelrute med udgangspunkt i Vorupør, som er blevet til i forbindelse
med projektet ”Powered by Cycling – Panorama”.
Fældning af overgangszone mellem Flade Sø og Lodbjerg Hede medvirker til at synliggøre den
særlige geologi i området syd for Lodbjerg Fyr. Tilsvarende gælder for en række af de
rydninger, Naturstyrelsen har foretaget i overgangzonerne i den vestlige del af Vilsbøl
Klitplante for foden af kystskrænten, og i en lang række rydninger, hvor klitlandskaberne
synliggøres fx ved Grubevand i Tvorup Klitplantage og Stenbjerg Klitplantages vestlige del.
Evaluering af indsatsen
Synliggørelse af de nationale geologiske interesseområder og bevaring af de bevaringsværdige
landskaber spiller godt sammen med indsatsen for at skabe større sammenhæng i naturen i
Nationalpark Thy. Således er mange af naturens ”fremmedelementer” også de elementer, der i
særlig grad kan sløre de geologiske formationer og det særlige landskab, der er skabt ved de
geologiske processer, herunder især sandflugten i området.
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4.4 Målsætning nr. 8: Beskytte sårbar natur mod forstyrrelse

”Sårbare naturområder skal beskyttes mod slitage og forstyrrende færdsel og ophold”.
Naturstyrelsen Thy har udvidet færdselsforbuddet i Natura 2000 området Ålvand Klithede til at
omfatte større arealer mod vest mhp. at sikre ro til bl.a. Trane og Tinksmed i ynglesæsonen.
Se desuden afsnit 3.3 Målsætning 8: Beskytte sårbar natur mod forstyrrelse.
Nationalpark Thy har i 2012 indviet Svaneholmhus ved færgehavnen på Agger Tange. Huset har
bl.a. til formål at medvirke til, at folk der opholder sig i området (fx venter på færgen) har
noget at tage sig til og forhåbentlig gennem formidlingen i huset bliver opmærksomme på, at
de er i et værdifuldt naturområde, hvor man skal færdes med varsomhed og ikke forstyrre
fuglene fx ved hundeluftning.

4.5 Målsætning nr. 11: Udvikling skal ske i samspil med omgivelserne

Nationalpark Thy er i høj grad blevet til på grund af et stort engagement i lokalbefolkningen.
For at bygge videre på det fundament, der blev lagt i undersøgelsesfasen har det været en
væsentlig del af nationalparkfondens indsats i perioden, at involvere befolkningen i
nationalparkens drift og udvikling – så vidt muligt ved at give mulighed for frivillige indsatser i
forhold til alle formål.
I det følgende beskrives kort de indsatser, der er iværksat ved hjælp af frivillige i relation til de
to naturformål: Naturens besøgsvenner, summer camp, naturpleje og videnslejr.

4.5.1 ”Naturens Besøgsvenner”
Naturens Besøgsvenner er et botanisk overvågningsprogram
af særlig væsentlige planteforekomster i NPT. Projektet
gennemføres som samarbejdsprojekt mellem Biologisk
Forening Nordvestjylland (BFN) og Nationalpark Thy. BFN
har en del år foretaget registreringer og i 2013 inddrog man
for første gang frivillige til registreringen i et pilotprojekt
med involvering af 10 personer. 2014 blev projektet
gennemført i fuld skala med i alt 20 personer involveret.
Projektet omfatter grundig introduktion til registrering og
brug GPS. Besøgsvennernes opgave er at besøge ca. fire
forekomster af særligt beskyttelseskrævende botaniske arter
pr. år. Den enkelte forekomst skal besøges hvert 4. år og
ved hvert besøg skal omfang, tilstand, trusler mod den m.m.
noteres på et registreringsskema. De indkomne data
benyttes af Naturstyrelsen Thy i arealdriften.
FAKTA (2014):







Projektet omfatter 227 forekomster, fordelt på 29 arter
I 2013 deltog 11 personer i registreringen.
I 2014 deltager 20 personer fordelt på 12 grupper i
registreringen.
Figur 33. Indledende kursus om
Hver enkelt forekomst skal besøges hvert 4. år
registrering af arter, her bregner
Ved hvert besøg skal omfang, tilstand, trusler mod den
m.m. noteres
De indsamlede data bruges af Naturstyrelsen Thy i arealdriften.

Evaluering af indsatsen Først og fremmest bidrager projektet med værdifuld viden som har
betydning for at kunne bevare den biologiske mangfoldighed. Der er stor interesse for at
deltage i projektet, hvor deltagerne er håndplukkede, da det er et projekt der kræver nogen
forhåndsviden og interesse for at kunne levere valide data. Men projektet er også eksempel på
at mennesker gennem BFN’s nationalparkkurser, har udviklet interesse og viden fra det
generelle til det specifikke niveau og dermed kan bidrage til naturovervågning. Projektet er
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altså på fornem vis medvirkende til at udvikle lokalbefolkningens viden og forståelse for natur
og sammenhænge i naturen samt at inddrage dem direkte i naturarbejdet og understøtter på
den vis også formål seks og udvikling og drift af NPT i samspil med omgivelserne.
Projektet omfatter en del planlægningsarbejde med fordeling af forekomster, undervisning mv.
samt elektronisk inddatering af data, analyse og videreformidling af trusler til Naturstyrelsen.
Projektets fremtid afhænger i høj grad af både BFN’s og Nationalpark Thys mulighed for at
afsætte disse ressourcer.

4.5.2 Summer camp
I 2013 afholdtes en Summer camp for studerende fra danske universiteter som pilotprojekt.
Deltagelse i camp’en er uden udgifter for deltagerne, der til gengæld arbejder gratis for naturen
i en uge.
I 2014 afholdtes en lignende camp med fokus på natur og frivillighed. Camp’en blev gennemført
i samarbejde med naturaktører i området, som stod for en lang række af aktiviteterne. Andre
frivillige kræsede om deltagerne med hjemmebagt kage.
Det overordnede formål er, at deltagerne får kendskab til noget af Danmarks mest unikke
natur, samt at de gør en forskel for naturen og fatter interesse for området
uddannelsesmæssigt.
FAKTA:
2013: Summer camp med 15 deltagere. Arrangører: Frivilligkoordinatorer fra NPT og NST i
samarbejde med Grejbank Nordvest og Frivillige Nationalparkværter Aktiviteter: Naturpleje,
vedligehold af publikumsfaciliteter, rydning af oldtidshøje
2014: Summer camp med 24 deltagere. Arrangører: NPT og NST i samarbejde med Nordvest
Safari, Biologisk Forening Nordvestjylland, Støtteforeningen Nationalpark Thy, Thisted
Gymnasium, Frivillige Nationalparkværter, Naturplejenetværket for Nordvestjylland og et hold
asylansøgere samt Thisted Kommune. Aktiviteter: Naturpleje, høslæt, instruktion i feltarbejde
for gymnasieelever, ide-udvikling af naturplejeturistaktiviteter.

Evaluering af indsatsen Der har været god interesse for at deltage i de to camps og de giver
uden tvivl de studerende godt indblik i praktisk naturforvaltning i klitheden. Det er væsentligt
for deltagerne at de reelt bidrager til naturbevaring, men også at de får inspiration til, hvordan
man kan samarbejde med lokalbefolkningen om naturarbejde. Helt konkret er der desuden
ryddet klithedearealer for invasive arter, løvtræsbevoksninger er renset for invasiv trævækst,
og stier er vedligeholdt og ryddet. To deltagere har siden aftalt praktik hos Naturstyrelsen Thy.
Ved at samarbejde med lokale foreninger og andre frivillige skabes der en bredere
ejerskabskreds, som understøtter formål 6 og udvikling og drift af NPT i samspil med
omgivelserne.
Summercampen tilbydes også i de kommende år i samarbejde med lokale frivillige/foreninger til
universitetsstuderende
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4.5.3 Naturpleje
Støtteforeningen Nationalpark Thy har siden nationalparkens
etablering afholdt cirka to årlige offentlige
naturplejeaktiviteter på private eller offentlige arealer.
Arbejdet har oftest omfattet rydning af invasive Bjerg-Fyr, et
nyt sted hver gang. I 2011 gennemførtes desuden et forsøg
med bekæmpelse af Rynket Rose for at tilgodese bestande
af den fredede Skotsk Lostilk. Forsøget anvendte forskellige
mekaniske rydningsmetoder og viste at det kan lade sig gøre
at fjerne roser ved manuel nedklipning hver anden måned i
vækstsæsonen samt ved opgravning. Samtidig viste
projektet også at det er en ret uoverkommelig opgave at
gøre en reel forskel da Rosa rugosa findes i stor mængder i
klitheden i forhold til manuelt arbejde.

Figur 34. Flere generationer
fjerner bjergfyr i klitheden

FAKTA: Støtteforeningen Nationalpark Thy er tovholder for ca. to årlige naturplejedage, der er
åbne for alle. Deltagerantallet har ligget på ca. 10-20 børn og voksne
Evaluering af indsatsen
Erfaringerne viser, at det er vigtigt at vælge arealer med omhu, når man skal få frivillige til at
pleje natur. Spredt bevoksning af mindre fyrre- og grantræer på klithede og eng er således en
god aktivitet, til gavn for naturen og hvor de frivillige kan se et resultat af indsatsen. Store
bestande af Rynket Rose kan derimod være så uoverkommeligt at gøre noget ved, at det ikke
nytter at tænke frivillige ind i arbejdet.

4.5.4 Projekt Mos‐lejr
På initiativ fra mosprojektets ledere og i tilknytning til et
moskursus i Thisted afholdt i samarbejde med HabitatVision
og Biologisk Forening for Nordvestjylland, er der i efteråret
2014 gjort forsøg med at involvere frivillige fra hele landet i
en slags ”videnslejr” – der tænkes at kunne blive et koncept,
der kan udbredes yderligere indenfor både naturformål og
andre formål. 19 entusiastiske mennesker fra nær og fjern
deltog i moslejren i oktober 2014 fra lørdag morgen kl. 9 til
søndag eftermiddag kl. 16. Lejren har allerede indbragt ny
viden om områdets mosser til gavn for naturforvaltningen på
længere sigt.
Evaluering af indsatsen
Moslejren har vist, at det er muligt at få eksperter fra andre
steder i Danmark til at mødes med lokale naturinteresserede
og sammen udvide hinandens horisont og nationalparkens
viden om en gruppe organismer, der ellers ikke var særligt
kendt.

Figur 35. En kaffepause under
Nationalpark Thys Mos-lejr oktober
2014.

Iværksatte initiativer
Der er i perioden iværksat tre initiativer, der forbedrer naturen og øger befolkningens viden om
naturen i Nationalpark Thy gennem frivilligprogrammer som Naturens Besøgsvenner, Summer
camp og Mos-lejr.
Evaluering af indsatsen
Frivilligprojekter med indsats til gavn for naturen i Nationalpark Thy og som medvirker til at
øge nationalparkfondens viden om naturen bidrager med både et værdifuldt engagement,
konkrete indsatser og viden, som har betydning for at kunne bevare den biologiske
mangfoldighed. Denne type af projekter bør også indgå i den næste nationalparkplan.
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5. Nationalparkens formål nr. 3. Bevare og styrke de kulturhistoriske spor
Nationalpark Thy har som formål at bevare og styrke nationalparkens kulturmiljøer og
kulturhistoriske spor i klitlandskabet og klitplantagerne og i tilknytning til havet.

5.1 Målsætning nr. 5: Kulturmiljøer og –spor bevares og synliggøres

”Kulturmiljøer og kulturhistoriske spor knyttet til sandflugtsbekæmpelse, fyr- og
redningsvæsen, 2. Verdenskrig og til thyboernes skiftende brug af klitlandskabet og havet skal
bevares, synliggøres, gøres tilgængelige og formidles, ligesom viden om de nævnte miljøer og
spor skal udbygges.”

5.1.1 Kulturhistoriske interesseområder
Nationalpark Thy omfatter eller grænser tæt op til flere af de af kommunens kulturhistoriske
interesseområder, der relaterer sig til nationalparkens formål om at bevare og styrke
kulturmiljøer og kulturhistoriske spor i klitlandskabet.
Figur 36. Kulturhistoriske interesse-områder jf.
Kommuneplan 2010-22.

Figur 37. Fredede fortidsminder jf. Thisted
Kommunes webGIS. Sep. 2014.

De kulturhistoriske interesseområder er beskrevet i Kommuneplan 2010-22 (Figur 36). Det
gælder særligt:
Redningsvejen Stenbjerg-Lyngby-Lodbjerg, Stenbjerg Landingsplads/fiskerleje, Lyngby fiskerby,
Lodbjerg Fyr (6). Interessepunkter: Stenbjerg, Lyngby, Lodbjerg Fyr.
Thagaards plantage og Vangså Hede: Sandflugt og plantningshistorie (18).
Agger kystsikringsanlæg inkl. Kystinspektoratets station ”de sorte huse”, redningshus,
dæmninger og høfder (4). Interessepunkter: Agger, de sorte huse.
Nørre Vorupør: Landingsplads, spil, høfde, redningshus, strandskure, torv, røgeri, auktionshal,
gl. fyr, fiskerhuse, missionshus, 2 kirkegårde, sandflugt og læplantninger (8)
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Klitmøller: Lade og landingsplads, havnevej med redningshus, lagerhuse, strandskure, villaer
(10). Interessepunkter: Klitmøller redningshus.
Hansted: Kirke, fyr, kommandørgård, de hvide huse – Akelejevænget, Bådsgårdsvej,
Helshagevej, bunkersanlæg fra 2. verdenskrig, havn (11)
Museet for Thy og Vester Hanherred / Museum Thy
Museet, der har hovedsæde i Thisted og afdelinger i bl.a. Vorupør og Agger er et af 98
statsanerkendte museer i Danmark og dækker Thisted Kommune. Museet dækker således også
hele det område, som Nationalpark Thy udgør i relation til kulturhistorien. Hvert museum har et
særligt ansvarsområde og modtager statsligt driftstilskud i henhold til museumsloven. Museet
fører således også tilsyn med fredede fortidsminder i Skive, Morsø og Thisted Kommune i
samarbejde med Kulturstyrelsen og er desuden ansvarlig for arkæologiske udgravninger i
Thisted og Morsø Kommuner.
På Vorupør Museum formidles kystfiskeriet, leveforhold i fiskerlejerne, religionen. Ved
arrangementer fortælles om lokal kost og kultur, og der laves f.eks. snapseture, hvor der findes
urter og bær på klitheden. I Fiskerhuset i Agger formidles Aggers historie, levevilkår og
byggeskik på Vestkysten i et fredet hus fra 1749.
Museet har en række arbejdsområder indenfor indsamling, registrering, bevaring, forskning og
formidling og er en værdifuld samarbejdspartner i forhold til Nationalpark Thys kulturhistoriske
formål og målsætninger. Museet gennemfører dog også selvstændige aktiviteter indenfor
nationalparkens virkeområde og har bl.a. med bidrag fra Kulturarvsstyrelsen udarbejdet en
række undervisningsforløb til folkeskolen omkring Stedbunden Læring i Nationalpark Thy.
I det følgende er redegjort for nogle af de emner, der har mest relation til kulturhistorien i
Nationalpark Thy.
Museet har med midler fra Nationalpark Thy gennemført arkæologiske udgravninger på den
sandflugtsdækkede middelalderlige hovedgård ved Nebel i Vilsbøl Plantage, samt en
storstensgrav ved Lodbjerg. Museet har derudover gennemført arkæologisk udgravninger, der
bidrager til viden om natur- og kulturhistorien i det vestligste Thy, bl.a. i forbindelse med
testcentret for store vindmøller i Østerild, samt på en mark syd for Vester Vandet Kirke, hvor
der blev fundet huse fra vikingetid og tidlig middelalder.
Museet har endvidere (affødt af et projekt under forundersøgelsen til nationalparken) forsket i
leveforhold på klitheden og i fiskerlejerne, herunder også jagt og gamle madtraditioner fra Thy.
Denne forskning har bl.a. medvirket til at skabe en række Nationalpark Thy produkter fra lokale
fødevareproducenter, en genskabt og præmieret ”Thybo-ost”, ”Smag på Thy” arrangementer i
samarbejde med Støtteforeningen for Nationalpark Thy, samt udgivelse af bøgerne ”Tarfisk og
Vækkelseskage” (2012) og ”Naturmad i Nationalpark Thy”(2014).
I det følgende er en kort gennemgang af de kulturhistoriske interesseområder, og den udvikling
der har været i de senere år i relation til bevaring, synliggørelse og formidling – især fra
museets, kommunens og nationalparkens side. Vedrørende formidling af kulturhistorien
henvises også til nationalparkens formål nr. 5. Blandt andet er der mange udsendelser i
Nationalpark TV som formidler kulturhistoriske emner i et nært samarbejde med museet.
Museumscenter Hanstholm
Museumscenter Hanstholm, der er et dokumentationscenter omkring 2. verdenskrig blev indviet
i 2002. Museet består af Hanstholms enestående museumsbunker, der under krigen rummede
en af de 4 store 38 cm kanoner. Ved bunkeren er opført en bygning, der rummer en
spændende udstilling om »Atlantvolden«. Museumscenter Hanstholm er en værdifuld
samarbejdspartner for Nationalpark Thy for den del af kulturhistorien i området, der vedrører 2.
Verdenskrig.

5.1.2 Redningsvejen Stenbjerg‐Lyngby‐Lodbjerg
Naturstyrelsen Thy og Thisted Kommune opretholder skiltning/markering af vandreruten
”Nordsøstien”, der på lange strækninger følger den gamle redningsvej langs vestkysten fra
Agger til Bulbjerg. Kommunen har trykt et stort antal detaljerede kort på dansk og tysk, med
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information om stien og de steder man passerer. Nordsøstien er en dal af et EU finansieret
projekt, der har etableret en hjemmeside ”northseatrail.org” hvor der er mere end 80 artikler
om kulturhistorien i Thy og Vester Hanherred, skrevet af en af museets medarbejdere.
Naturstyrelsen har desuden udgivet en vandretursfolder for Vestkyststien.
Iværksatte initiativer
I forbindelse med et øget fokus på vandring i Nationalpark Thy – både som individuel
aktivitet/ferie eller som led i en pakketur, indgår materiale om redningsvejen i såvel en smart
phone app, som cykel- og vandreguiden ”På Sporet af Nationalpark Thy” som
nationalparkfonden har udgivet, med en af museets ansatte som forfatter.
Evaluering af indsatsen
Potentialet for vandreturisme er formentlig større end realiseret – og en god og miljøvenlig
måde at opleve nationalparken på. Øget formidling af den kulturhistorie, der er bundet til
vandreruten ad den gamle redningsvej kan være med til yderligere at synliggøre de
kulturhistoriske spor i området og øge interessen for menneskets liv i det barske klitlandskab
gennem tiderne.

5.1.3 Stenbjerg Landingsplads og Redningsstation

Naturstyrelsen Thy ejer den fredede redningsstation fra 1931 samt arealet hvorpå de øvrige
huse på den sydlige side af vejen er opført. Husene på nordsiden og arealet de står på er ejet af
Fonden til Bevarelse af Stenbjerg Landingsplads. Redningsstationen vedligeholdes af
Naturstyrelsen Thy, mens redningsbåden og de øvrige huse på Stenbjerg Landingsplads
vedligeholdes af Foreningen til Bevarelse af Stenbjerg Landingsplads bl.a. ved indtægter fra den
årlige Stenbjergdag i juli samt ved hjælp af donationer fra fonde. De karakteristiske hvidmalede
huse er senest blevet renoveret af fonden i 2013.
Redningsstationen, der rummer et lille ubemandet museum om redningsvæsenets historie, er
renoveret af Naturstyrelsen Thy i 2014.
Fiskeriet fra Stenbjerg Landingsplads er tilsyneladende på kraftig retur. Antallet af både på
stranden er således kraftigt reduceret siden 2009 (konstatering ud fra ikke standardiserede
metoder). Lokale i området har oplyst, at der har været en del tyverier fra bådene, der ligger
ubevogtede på stranden, når de ikke er på vandet. Mange af bådene er flyttet til Vorupør, eller
opbevares andre steder end på stranden.
Iværksatte initiativer
Nationalpark Thy åbnede 1. april 2010 et lille besøgscenter i den tidligere iskiosk, der ligger
længst mod øst på nordsiden af landingspladsen. Huset lejes af Foreningen til Bevarelse af
Stenbjerg Landingsplads. Kulturmiljøet knyttet til kystfiskeriet på stedet indgår i husets
formidling i huset og 11-13.000 besøgende har årligt været indenfor døren i det lille
besøgscenter.
Evaluering af indsatsen
De gode erfaringer med at have et bemandet besøgscenter ved Stenbjerg Landingsplads giver
anledning til at overveje, om tilstedeværelsen bør tage mere permanent karakter. Når
nationalparkcentret etableres i Vorupør, kan besøgscentret på Stenbjerg Landingsplads måske
med fordel indrettes med endnu større fokus på den kulturhistoriske formidling på stedet.

5.1.4 Lyngby Fiskerleje
Lyngby blev anlagt i 1864 af seks fiskerfamilier fra Agger, efter en stormflod havde ramt byen.
Fiskerlejet kunne dermed i sommeren 2014 fejre sit 150 års jubilæum. Det blev gjort med bl.a.
byvandringer, bogudgivelse og fortællinger. En af de faste sommergæster i fiskerlejet, der siden
1979 har ejet den tidligere købmandsforretning, udgav i anledning af jubilæet bogen ”Lyngby –
fra karantænestation til paradis” på eget forlagxxv.
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I anledning af Lyngbys 100 års jubilæum i 2014 har AP Møller og hustrus fond doneret et beløb
til Lyngby Foreningen til markering af jubilæet. Midler herfra er bl.a. anvendt til udarbejdelse af
en plancheudstilling om Lyngbys kulturhistorie og naturen omkring Lyngby. Udstilling er
etableret i Redningshuset, der ejes af Naturstyrelsen Thy og som benyttes til overnatning i
forbindelse med Nordsøstien. I anledning af fiskerlejets 150 års jubilæum i 2014 var der
desuden udstilling af Lyngby-kunstnere på Heltborg Museum.

5.1.5 Lodbjerg Fyr
Lodbjerg Fyr er bygget i 1883 og fungerede som bemandet fyr frem til 2001. Fyrkomplekset
blev fredet i 2002. I 2008 indgik Thisted Kommune og Skov- og Naturstyrelsen en
samarbejdsaftale med formålet ”at sikre offentlighedens adgang til fyret og dets omgivelser,
samt udviklet og indrette bygningskomplekset til støttepunkt for formidling af natur- og
kulturhistorie og for rekreation og friluftsliv i Nationalpark Thy”.
I 2010 solgte Farvandsvæsenet Lodbjerg Fyr til Skov- og Naturstyrelsen. I 2011 indgik
Nationalparkfond Thy som en tredje part i samarbejdsaftalen, samt indgik en 30-årig
lejekontrakt for fyret med henblik på at fyrkomplekset kan indgå i nationalparkens formidling af
natur og kulturhistorie i området.
Iværksatte initiativer
Der er i samarbejde med Thisted Kommune iværksat renovering af selve fyrtårnet – udvendigt
og indvendigt, samt opsat plancher i buegangen mod syd udarbejdet af Museet for Thy og
Vester Hanherred, der formidler centrale elementer af fyrets og nærområdets historie.
Renoveringen bidrager dels til besøgendes oplevelser på stedet, dels til at øge sikkerheden for
besøgende, og dels til et stort projekt om nænsomt at bringe fyrkomplekset tilbage til en mere
oprindelig stil.
Der er udarbejdet en rapport over mulige energiforbedrende tiltag.
Der er udarbejdet en handlingsplan for formidling, herunder væsentlige emner, målgrupper og
forslag til aktiviteter.
Der er gennemført et Masterprojekt i tilknytning til RUC: ”Oplevelsesdesign når stedet tæller”,
der belyser den gode oplevelse af stedets kvaliteter og kulturhistorie ud fra gæster og lokale
borgeres vinkel.
Der er gennemført et forprojekt med bidrag fra Færchfonden, herunder en grundig
gennemgang udført af Den Kongelige Bygningsinspektør med henblik på et
restaureringsprojekt, der tilpasser de tiltænkte nye funktioner i det bevaringsværdige
kulturmiljø på en måde, så driften af stedet også har fokus på energi og bæredygtighed.
Der er i samarbejde med Museet for Thy og Vester Hanherred i 2013 og 2014 gennemført
interviews med en række personer, der har haft sin gang på stedet. Museet har desuden
gennemgået efterladte arkivalier fra Fyrvæsenet, der videregives til Statens Arkiver.
Der er i samarbejde med DanBIF på Statens Naturhistoriske Museum i 2014 indscannet værker
om ”Fyrfaldne Fugle” for perioden 1895-1939. Data fra Lodbjerg og Hanstholm Fyr er
ekstraheret og indtastet i en database til brug for bl.a. forskning og formidling.
Der er i samarbejde med lokale ildsjæle holdt ”Åbent Fyr” et antal dage henover sommeren
2013 og 2014, hvor den interimistisk indrettede dagligstue i fyrmesterboligen danner rammen
om formidling af stedets kulturhistorie.
Der er udarbejdet en vision om, at Lodbjerg Fyr bliver et helt særligt formidlingssted i det
nordvestlige Jylland. Lodbjerg Fyr skal være stedet, man vender tilbage til gang på gang for at
opleve essensen af nationalparken og dens unikke natur og kulturhistorie. Her får man i særlig
grad fornemmelsen af, hvordan levevilkårene har været i gennem århundreder i det
sandflugtsprægede landskab. Med udgangspunkt i fyrets unikke ånd og særlige kvaliteter, skal
der skabes et stærkt, lokalt fællesskab med frivillige lokale borgere og organisationer. Det
fredede fyrkompleks skal restaureres og føres nænsomt tilbage til 1883, men med nutidens
standarder for bæredygtighed og som det gode eksempel på, hvordan man i et yderområde
kan sikre, udvikle og formidle de stedbundne potentialer i en af landets førende
84

Nationalpark Thy

Redegørelse for udviklingen

Februar 2016

klimakommuner. Restaureringen skal dels tilgodese konkrete anvendelser i den nære fremtid,
dels sikre, at der over tid kan implementeres nye tiltag og tilpasninger, således at
bygningskomplekset sikres for eftertidens generationer.
Der er i projektperioden søgt midler hos tre store fonde til realisering af et samlet formidlingsog renoveringsprojekt. Indtil videre har det resulteret i 1,5 mio. kr fra en af disse fonde som
bidrag til projektet, der dog er betinget af at det samlede projekt gennemføres inden udgangen
af 2015.
Evaluering af indsatsen
Det har indtil videre vist sig svært at rejse midler til det nødvendige, men også meget
omfattende renoveringsarbejde af Lodbjerg Fyr komplekset, som skal give mulighed for at
inddrage fyret i nationalparkens samlede tilbud omkring formidling og aktiviteter på en måde,
så det kun belaster nationalparkens driftsøkonomi i et rimeligt omfang. Der bør dog kunne
rejses midler til formålet, om end fundraising til Lodbjerg Fyr skal ses i en sammenhæng med
bl.a. fundraising til et nationalparkcenter. Lykkes det ikke at skaffe flere fondsmidler til
projektet, bør samarbejdsparterne sammen finde ud af, hvordan dele af bygningskomplekset
kan renoveres for midler fra parterne og indgå i nationalparkens formidling, samt finde en
løsning på, hvordan bygningerne i øvrigt kan anvendes af andre og evt. til andre formål,
således at nationalparkens økonomi ikke belastes unødigt.

5.1.6 Thagaards Plantage, Tvorup Skovhus og Vangså Hede
Thagaards Plantage er en forsøgsplantning fra 1817-tallet, der ligger lige syd for Vangså
Klithede. I forbindelse med undersøgelsesprojektet omkring Nationalpark Thy blev udgivet en
folder om plantagen af Skov- og Naturstyrelsen Thy i samarbejde med Nationalpark Thy og
Museet for Thy og Vester Hanherred. Folderen blev støttet af Friluftsrådet.
Tvorup Skovhus blev bygget i 1817 til opsynsmanden i Thagaards Plantage efter den lokale
byggeskik. En arkæologisk undersøgelse foretaget af museet i 2004 viste et andet billede af
Tvorup Skovhus end det, der ellers blev betragtet som velbelyst i skriftlige kilder. Huset var
således væsentligt længere end det, der havde været afholdt licitation på i 1817. I dag ligger
skovhuset som en tomt, hvor syldstenene stadig viser husets grundplan. Museet for Thy og
Vester Hanherred har i forbindelse med undersøgelsesprojektet omkring Nationalpark Thy opsat
en formidlingstavle ved klitløberhuset.
Thagaards Plantage er således et levende vidnesbyrd om sandflugtens historie i det, der nu er
Nationalpark Thy. Og samtidig er plantagen en naturperle med knap 200 år gamle, meget
krogede træer med en mangfoldighed af laver, mosser og bregner på stammer og grene.
Strandfoged Jette Andersen oprettede i 2004 et lokalhistorisk arkiv i Vangså (www.vangsaaarkiv.dk/). I 2014 udgav hun og Jens Bach bogen: ”Vangsaa – historien om en klat huse på
kanten af havet, om menneskene, der levede der, og om den historie de skabte” op forlaget
Knakken.
Iværksatte initiativer
Nationalpark Thy har i samarbejde med Naturstyrelsen bidraget til at sætte fokus på Thagaards
Plantage som et levende minde om sandflugten. Det gælder både i relation til formidling af
stedet på guidede ture, ”På sporet af Nationalpark Thy”, nationalpark app’en til smartphones.
Dertil kommer, at der er arbejdet med at forbedre stien rundt igennem plantagen, således at
sliddet fra de mange besøgende ikke bliver for stort og oplevelsen for den enkelte bliver
forbedret. Der er således bl.a. etableret boardwalks på de mest fugtige steder af stien.
Evaluering af indsatsen
Stiforløbet gennem Thagaards Plantage har potentialet til at blive gjort tilgængelig for alle,
således at også dårligt gående kan få formidlet dette levende minde om kampen mod sandet
samtidig med, at man kan få en unik naturoplevelse i en næsten 200 år gammel ”troldeskov”.
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5.1.7 Agger Kystsikringsanlæg, herunder ”De Sorte Huse”
Thisted Kommune har siden 1998 lejet en stor del af Kystdirektoratets tidligere arbejdsplads i
Agger, i dag kendt under navnet ”De Sorte Huse”. I forbindelse med overdragelse af flere
arealer og ejendomme, der hidtil har sorteret under Kystdirektoratet, har Thisted Kommune
fået yderligere tre af det tidligere Vandbygningsvæsens huse: Æ Flywehus, Oliehus og Gedehus.
Der er indgået lejemål med Den selvejende Institution til bevaring af De Sorte Huse om, at
lejemålet også omfatter de tre nytilkomne huse. Et af de sorte huse rummer en mindre,
kulturhistorisk udstilling om områdets historie udarbejdet af Museum Thy. Udstillingen formidler
havets gennembrud af Agger Tange i 1800-tallet, der tidligere var en vigtig drivvej for stude fra
Thy, og den efterfølgende kystsikring på Agger Tange. Et andet af husene rummer et
”madpakkehus”.
Thisted Kommune forventer, at den selvejende institution vil videreudvikle stedet med henblik
på en udvidelse af stedets aktiviteter og funktioner.
Den gamle redningsstation, Agger.
Umiddelbart syd for de sorte Huse ligger Aggers gamle redningsstation, som i 2014 er blevet
overtaget af Agger–Krik Fiskeriforening med henblik på at formidling af bl.a. fiskeri og
redningstjenesten i Agger.
Fiskerhuset i Agger
Museum Thy ejer desuden et fredet fiskerhus fra 1700-tallet, som siden 2005 har været åbent
for publikum i sommermånederne. Huset har efter museets overtagelse bl.a. fået lagt nyt
stråtag. I huset formidles Aggers historie, levevilkår og byggeskik på Vestkysten og i en
tilbygning arrangeres særudstillinger, bl.a. med fotos og malerier fra området.

5.1.8 Nørre Vorupør: Landingsplads, spil, høfde, redningshus, strandskure, torv, røgeri,
auktionshal, gl. fyr, fiskerhuse, missionshus, to kirkegårde, sandflugt og læplantninger
I forbindelse med bl.a. Thisted Kommunes projekt ”Det gode liv ved kysten” og med lokale
foreninger og ildsjæles indsats, er der igennem de senere år lavet en nænsom renovering af
kulturmiljøet omkring landingspladsen.
Staten har desuden renoveret den lange læmole i forbindelse med overdragelse af ejerskabet til
Thisted Kommune.
På Vorupør Museum formidles kystfiskeriet, leveforhold i fiskerlejerne, religionen. Ved
arrangementer fortælles om lokal kost og kultur, og der laves f.eks. snapseture, hvor der findes
urter og bær på klitheden.
På den gamle kirkegård på Kapelvej øst for Vorupør, har Museum Thy opsat formidlingstavler.
Iværksatte initiativer
Museet for Thy og Vester Hanherred har for midler fra Nationalparkfond Thy gennemført en
kulturhistorisk analyse af læhegn i nationalparken. Plantningerne omkring Vorupør er særligt
markante.
Nationalparkfond Thy har truffet beslutning om at arbejde for etablering af et
nationalparkcenter nær landingspladsen i Vorupør, som tager hensyn til kulturmiljøet på stedet
og samtidig kan inddrage den kulturhistoriske formidling om miljøet på landingspladsen, der i
dag tager udgangspunkt i et tidligere bådebyggeri længere inde i byen.
Evaluering af indsatsen
Den kulturhistoriske analyse af læhegn bør indgå som baggrundsmateriale i vurderingerne af
kommende projekter, der skal skabe bedre sammenhæng mellem naturområderne.
Der arbejdes intenst på at etablere et nationalparkcentret i Vorupør og arbejdet vil uundgåeligt
strække sig ind i den første del af den næste planperiode.
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5.1.9 Klitmøller Landingsplads m.m.
I forbindelse med Thisted Kommunes projekt ”Det gode liv ved kysten”, har kommunen i
samarbejde med bl.a. Realdania lavet en nænsom renovering af landingspladsens omgivelser,
således at det bevaringsværdige kulturmiljø er blevet gjort mere tilgængeligt for besøgende i
området. ”Foreningsvejen” har i perioden siden etableringen i 2010 udviklet sig til en slags
strandpromenade med mange fodgængere året rundt.
Iværksatte initiativer
En gruppe engagerede mølboer med interesse for kystfiskeriets historie, herunder også et par
af de frivillige nationalparkværter, har i en del af bygningen kaldet ”Wester Fiskeeksport” med
midler fra Nationalparkfond Thy, LAG Thy-Mors m.fl. i samarbejde med Museet for Thy og
Vester Hanherred, indrettet en lille udstilling med en kystbåd og andre effekter fra kystfiskeriet
i Klitmøller, samt med materiale om skudefarten til Norge i 1700 tallet. Mange af
åbningsdagene kan man være heldig at møde nogle af de lokale ildsjæle, som måske selv som
barn, har været med til at sætte muslinger på kroge og som gerne fortæller om oplevelser og
effekter. Udstillingen blev indviet i foråret 2014.
Evaluering af indsatsen
At kunne støtte lokale ildsjæle i at synliggøre de værdifulde kulturmiljøer og formidle
kulturhistorien i området bidrager dels til det lokale ejerskab for Nationalpark Thy, dels til at
øge udbuddet af kvalitetsoplevelser for besøgende, som tager udgangspunkt i de værdier,
nationalparken skal værne om og formidle.

5.1.10 Hansted og Hanstholm Fyr
Thisted Kommune ejer Hanstholm Fyr, der er en af få fredede bygninger i Thy. Hanstholm Fyr
har indtil 2010 rummet en kommunalt drevet naturskole, samt en satellit af Grejbank Nordvest
og en afdeling af Thy Turistbureau. Hanstholm Fyr har igennem de senere år været benyttet til
kunstudstillinger i sommerhalvåret. I 2014 er Thisted Kommune gået i gang med istandsættelse
af fyrkompleksets klimaskærm. Kommunen overvejer i øjeblikket fremtiden for bygningernes
brug.
Museumscenter Hanstholm formidler områdets og Hansteds særlige historie under 2.
verdenskrig. Det er indrettet i en af de fire store kanonstillinger, der skulle forsvare indsejlingen
til Skagerrak.

5.1.11 Bunkers fra 2. verdenskrig
Der er mange spor efter 2. verdenskrig langs hele vestkysten og således også i Nationalpark
Thy. 2. Verdenskrigs anlæg er vigtige formidlingsobjekter. Bunkernes konstruktion, typer og
placering fortæller om deres funktion som en del af Hitlers Atlantvold. Museumscenter
Hanstholm er det centrale formidlingssted for denne historie i området, men anlæggene i
nationalparken kan også anvendes i formidlingen og indgår bl.a. i smart phone app’en
”Nationalpark Thy”, som Museumscenter Hanstholm har leveret tekster m.m. til.
Kystdirektoratet har i 2013-14 i samarbejde med Thisted Kommune (og efter en høring hos
Museumscenter Hanstholm) fjernet de 17 farligste bunkers langs vestkysten i Thy. Bunkers
bliver farlige, når de dukker frem i havstokken, og forvitret beton efterlader rester af strittende
armeringsjern. Der er dog stadig mange bunkers i Nationalpark Thy, der vidner om 2.
verdenskrig og områdets strategisk vigtige placering i forhold til indsejlingen i Skagerrak.

5.1.12 Øvrige kulturhistoriske emner
Som et af resultaterne af undersøgelsesprojektet omkring Nationalpark Thy, har pensioneret
overklitfoged og statsskovrider Peder Skarregård skrevet bogen ”Kampen mod sandet”, der er
udgivet af Museet for Thy og Vester Hanherred i 2008xxvi. Bogen behandler generationers kamp
mod sandets hærgen i det vestlige Thy og giver et samtidsbillede af forskellige tiders
løsningsmuligheder og resultater. Det er således ikke kun naturhistorie, som her opridses, men
i lige så høj grad et stykke kulturhistorie. I bogen er der en grundig behandling af lovgrundlaget
for bekæmpelsen af sandets hærgen. Allerede i 1539 udstedte Christian d. 3. den første
lovbestemmelse til dæmpning af sandflugten. Dengang mente man, at de fattige havboers
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udnyttelse af klitvegetationen til tagmateriale, kreaturfoder, brændsel m.v. skabte sandflugten.
Senere er der kommet andre forklaringer til. Set i europæisk sammenhæng er det enestående,
at sandflugtsbekæmpelsen i Danmark har haft sin egen, selvstændige lovgivning i omkring 200
år. I 1792 kom ”Forordning angaaende Sandflugtens Dæmpning i Danmark”, og i 1868 trådte
en ny sandflugtslov i kraft, en lov der bl.a. indførte lokale sandflugtskommissioner.
Bogen er fulgt op af en artikel af samme forfatter: ”Den sidste sandflugt 1450-1750 i Thy” i
Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred (2014)xxvii.
Peder Skarregaard har desuden sammen med Jørgen Eigaard lavet en "Registrering af
kulturplanter ved bygningstomter i Nationalpark Thy" - en 19 siders rapport med kortbilag
(ifølge Museum Thy). Formålet er med kulturplanterne at lokalisere forladte bebyggelser.
Geograf Bo Fink har i perioden siden etableringen af Nationalpark Thy lavet en registrering af
stednavne i Nationalpark Thy.
Museum Thy1 har siden nationalparkens etablering haft udstillinger om en række
kulturhistoriske emner relateret til Thy-kysten og Nationalpark Thy: fx ”Strandinger og
redninger langs kysten”, ”Ulven fra Nationalpark Thy og ulvens betydning gennem tiderne
kulturhistorisk set”.
Museet har desuden været udgiver af en række bøger, der i større eller mindre omfang også
inddrager nationalparkens kulturhistorie. Det gælder fx bogen ”Kirkerne i Thy”, der også
indeholder de to kirker, der ligger i Nationalpark Thy – Tved og Lodbjerg Kirker samt Tvorup
Kirkeruin, kogebøgerne ”Tarfisk og Vækkelseskage”, der i 2014 opnåede et hædersdiplom fra
Det Danske Gastronomiske Akademi og ”Naturmad i Nationalpark Thy”.
Museet har desuden været med til at genskabe ”Thyboosten” og øge fokus på fødevarer, der
tager udgangspunkt i områdets kulturhistorie, bl.a. gennem projekter som ”Smag på Thy” og
”Smag på Nationalpark Thy”. Arbejdet har bidraget til certificeringsordningens kriterier omkring
brug af nationalparklogoet på fødevarer fra området.
Museet medvirker desuden i en lang række formidlingsaktiviteter med fokus på kulturhistorien i
Nationalpark Thy. Bl.a. afholdes der hvert år både i sommerferien og efterårsferien
Strandvandringer - en aftentur med flagermuslygte, hvor der fortælles om redningsvæsenet og
strandingshistorier. Der er desuden hver sommer ugentlige fortællinger i Vorupør om
kystfiskeriet og livet i fiskerlejet.

5.1.13 Rydning af oldtidshøje
Rydning af oldtidshøje i Nationalpark Thy er et plejeprojekt gennemført af Støtteforeningen
Nationalpark Thy. Støtteforeningen adopterede i 2014 et antal høje i den vestlige del af
Stenbjerg Klitplantage (ejet af staten). Støtteforeningen fortsætter med rydning af
oldtidshøjene i årene fremover. Da der er tale om hurtigvoksende vegetation ventes indsatsen
at blive øget til 3-4 arrangementer årligt. Indsatsen er frivilligt arbejde som led i
Naturstyrelsens pleje af fredede fortidsminder på statens arealer.
Summer camp 2013 (er beskrevet under frivillig indsats i formål 1 og 2) har også bidraget til
rydning af oldtidshøje.
Iværksatte initiativer
Gennem fokus på det geografiske område, som nationalparken udgør, har Museum Thy både
alene og i samarbejde med Nationalpark Thy siden nationalparkens etablering øget kendskabet
til menneskets levevis og –vilkår i den sandflugtsprægede del af Thy-kysten – både i og
udenfor Nationalpark Thy. Det er fx sket gennem studier af skriftlige kilder (fx kontrabøger fra
købmænd i kystbyerne, efterladte materialer på Lodbjerg Fyr, m.m.), gennem interviews med
ældre mennesker, og gennem udgravninger ved herregården Nebel i Vilsbøl Plantage og
storstensgrav ved Lodbjerg Fyr – begge i Nationalpark Thy (og betalt af nationalparkfonden)
samt i Østerild Klitplantage forud for anlæggelsen af testcentret for store vindmøller og på en
1

Indtil sommeren 2014 kaldet Museet for Thy og Vester Hanherred
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mark mellem Vandet Sø og Vester Vandet Kirke.
Der er endvidere gennemført kulturhistoriske analyser af læplantningssagen i Thy og
læhegnenes historie i Nationalpark Thy, og af Flade Søs afvanding og senere historie.
Nebelgård / Nebel I
Museet har lavet magnetometrisk opmåling og efterfølgende prøvegravninger i 2012 og 2014
finansieret af Nationalpark Thy. Udgravningerne har vist, at Nebelgård i den sydvestlige ende
af Nors Sø har været en gård af en ret anselig størrelse i 1200-tallet, der underbygger de
skriftlige kilder om et adeligt gods. Kilderne viser, at gården blev flyttet længere ind i landet i
1632 på grund af sandflugt.
Nebel i Vester Vandet sogn var i middelalderen en stor, adeligt ejet hovedgård. I de følgende
århundreder blev gården og de dyrkbare arealer gradvist mindre for til sidst at have mere
karakter af et husmandssted. Nebel blev flyttet to gange: i 1632 (Nebel II) og i 1892 (Nebel
III). De sidste bygninger af Nebel III blev nedrevet af Naturstyrelsen i 2012. Det ældste Nebel,
hvor udgravningerne er gennemført lå på et næs ud mod de lave arealer, som tidligere var den
vestligste del af Nors Sø.
I lagene fra Nebel I’s brugstid er der spor efter korndyrkning – byg, rug og havre. I tiden
omkring og efter gårdens flytning forandredes vegetationen i området til hede – utvivlsom på
grund af sandflugten. Der ventes offentliggjort pollenanalyser i forbindelse med færdiggørelse
af rapporten over udgravningen.
Der kan læses mere om undersøgelsen fra 2012 i nationalparkens årsberetninger for 2012 og
2014. Sammenfattende har de arkæologiske undersøgelser givet ny og vigtig viden om kulturog naturhistorien på stedet.
Storstensgrav ved Lodbjerg Fyr
Museet har i august måned 2012 og 2014 ved prøvegravninger, finansieret af Nationalpark
Thy, afdækket resterne af et større gravanlæg ved Lodbjerg Fyr. I præcis 100 år har man
vidst, at der på stedet lå resterne af en storstensgrav, formentlig fra bondestenalderen, men
nogen sikker viden om anlægget havde man ikke.
Resultaterne af prøvegravningen har vist, at der på stedet har ligget en jættestue, der blev
opført af store sten i den tidlige del af bondestenalderen ca. 3200 f. Kr., nogle hundrede år før
sandflugten satte ind i Lodbjergområdet. Under udgravningen af gravhøjen ved Lodbjerg Fyr i
2014 fandt Museum Thy desuden spor af kreaturer, der har stået i læ af højen for flere
hundrede år siden og trådt dybe spor i overfladenxxviii.
Under gravhøjen, som dækkede jættestuen, blev fundet pløjespor afsat af en
primitiv træplov(ard), der viser, at området har været dyrket for lidt mere end 5000 år siden.
Det er således formentlig nogle af de første generationer af pløjemarker her i landet. Den nye
viden vil kunne indgå i den fremtidige formidling af landskabshistorien omkring Lodbjerg Fyr.
Med beliggenheden lige ved P-pladsen ved Lodbjerg Fyr blev udgravningerne fulgt af flere
hundrede besøgende. Museet har derfor både i 2012 og i 2014, hvor udgravningerne har stået
på, ydet en stor formidlingsindsats på dansk, tysk og engelsk.
Der kan læses mere om undersøgelsen fra 2012 i nationalparkens årsberetninger for 2012 og
2014. Sammenfattende har de arkæologiske undersøgelser givet ny og vigtig viden om kulturog naturhistorien på stedet.
Evaluering af indsatsen
Arkæologiske udgravninger suppleret med bl.a. naturvidenskabelige analyser kan bidrage
betydeligt til viden om menneskets liv gennem århundreder i det område, der i dag er
Nationalpark Thy, herunder belyse sandflugtens historie mere detaljeret.
Der kan med fordel indgås et tættere samarbejde med Museum Thy om den kulturhistoriske
indsats, herunder en prioritering af indsatsen i den næste planperiode og en strategi for,
hvordan der kan skaffes eksterne midler til området.
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Iværksatte initiativer. Udgravninger ved tomten for Nebelgård i Vilsbøl Plantage (1), en
storstensgrav ved Lodbjerg Fyr (4), rydning af gravhøje i Stenbjerg Klitplantage (3), etablering
af besøgscenter ved Stenbjerg Landingsplads (2), samt kulturhistorisk analyse af Flade Sø (5).

90

Nationalpark Thy

Redegørelse for udviklingen

Februar 2016

6. Nationalparkens formål nr. 4: Styrke mulighederne for friluftsliv og
naturoplevelser
Nationalpark Thy har som formål at styrke mulighederne for friluftsliv og særlige
naturoplevelser i det store uforstyrrede landskab.

6.1 Målsætning nr. 6: Friluftsliv og naturoplevelser styrkes
”Mulighederne for friluftsliv og naturoplevelser skal styrkes.”

I det følgende gennemgås dels en generel udvikling – både i omverdenen omkring Nationalpark
Thy og som nationalparken er en del af. Emnet har selvsagt en relation til turisme, da friluftsliv
kan udøves både af lokale og besøgende fra nær og fjern – også udland.

6.1.1 Cykelstier, fugletårne og cykling i Nationalpark Thy
Efter beslutningen om at etablere en nationalpark i Thy søgte Skov- og Naturstyrelsen Thy
Arbejdsmarkedets Feriefond om midler til projektet ”Bedre adgang til Nationalpark Thy”.
Projektet indeholdt bl.a. midler til etablering af cykelstier til og gennem Nationalpark Thy.
Naturstyrelsen Thy og Thisted Kommune har selv bidraget til gennemførelsen af projektet med
arbejdsressourcer, mens en stor del af den øvrige finansiering har været dækket af
Nationalparkfond Thy. Senest er der desuden kommet midler fra Trafikstyrelsen og Thisted
Kommunes Grønne Fond til de sidste etaper.
I projektet er der sket en udbygning og forlægning af National Cykelrute 1 – i Thisted Kommune
også kaldet Vestkystruten – så den nu forløber i eget tracé fra Agger Tange færgehavn til
Hjardemål. Kun på få strækninger (især gennem bysamfund) forløber ruten ad offentlige veje
med anden trafik. Der er desuden skiltet 4 lokale cykelruter, der med Vestkystruten som
udgangspunkt, fører cyklisterne i sløjfer ind i landet på mindre kommune og skovveje. De fører
ruter er Faddersbøl-ruten (24 km), Vangså-ruten (26 km), Vandet Sø ruten (21 km) og
Reservat-ruten (38 km).
Der er desuden som led i projektet opstillet 4 udsigtstårne ved Hanstholm Reservatet, Nors Sø,
Ålvand Klithede og Ove Sø. Ved Vandet Sø er der i samarbejde med Nationalpark Thy og med
støtte fra Rotary Thisted bygget en handicapvenlig udsigtsplatform med borde og bænke.
Thisted Kommune har desuden etableret eller er ved at etablere en række cykelstier/ nye
kantbaner, der fører fra det østlige Thy ind i Nationalparken og knytter an til Vestkystruten. Det
drejer sig om en forbindelse fra Vestervig over Krik til Agger. En ny sti fra Bedsted over Morup
Mølle skaber også forbindelse til nationalparken. Der er desuden planlagt en udbygning af
cykelstien fra Thisted mod Nors, så den nu fører helt frem til Nors, hvor man via Reservatruten
kan komme til Klitmøller og Vestkystruten.
Thisted Kommune har dog også medvirket til flere cykelstier udenfor nationalparken, om end i
væsentligt mindre omfang. Den længste udenfor er mellem Thisted og Vilsund på 6,3 km. Når
også de planlagte projekter er færdige i 2015 har Thisted Kommune i alt medvirket til at
anlægge 85,9 km cykelsti.
Udviklingen i cyklisme i og omkring Nationalpark Thy kan bl.a. måles ved færgeoverfarten
Thyborøn-Agger. Cykelstien på selve Agger Tange blev etableret i efteråret 2013 og færdiggjort
i januar 2014. Det er lykkedes at skaffe data fra færgeoverfarten for årene 2009-14 for
månederne januar-juli. Her har der siden etableringen af de første cykelstier – og især i 2013
og 2014 været en stor stigning i overfarten af cykler på strækningen i årenes syv første
måneder (Figur 38 og Figur 39). Fra 2009 til 2014 har stigningen været på 54 % i de
pågældende måneder. Det bemærkes desuden, at somrene i 2011, 2013 og 2014 har været
ganske varme og solrige, hvilket selvfølgelig ikke er uden påvirkning for cyklende.
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Figur 38. Den samlede cykeltrafik med færgeoverfarten Thyborøn-Agger for månederne januar-juli gennem
årene 2009-14. Kilde: Thyborøn-Agger Færgefart.
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Figur 39. Cykeltrafikken på Thyborøn-Agger overfarten vist for de enkelte måneder i hhv. 2009 og 2014.
Det bemærkes, at det ikke er lykkedes at skaffe data for månederne august til december. Kilde: ThyborønAgger Færgefart

I projektet ”Powered by Cycling – Panorama”, som Nationalparkfond Thy medvirker i, har Gallup
gennemført 100 interviews på den nordjyske strækning af vestkystruten fra Agger Tange til
Skagen. Den viser en meget stor tilfredshed, således at netto 98 % vil anbefale andre at cykle i
området (Figur 40). Den nordjyske strækning er der, hvor tilfredsheden er højest i det samlede
projekt.
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Figur 40. Resultat fra Gallups interview på cykelstrækninger i projektet Powered by Cycling – Panorama.
Vestkystruten er opdelt i en sydlig strækning (Region Sydjylland), midterstrækning (Region Midtjylland) og en nordlig
strækning (Region Nordjylland). Til sammenligning vises også tilfredsheden på ruten København-Berlin. Kilde: Østdansk
Turisme.

Gennem Panorama projektet er kendskabsgraden til Vestkystruten øget markant blandt de
interviewede turister, således kender 61 % af de adspurgte til Vestkystruten i 2014, mod 47 %
i 2013. 71 % af de adspurgte havde i 2014 naturoplevelser som hovedformålet for cykelturen.
Projektet har endvidere medvirket til etablering af pausesteder – i Vorupør og i Blokhus på den
nordjyske strækning, samt ”panorama-ruter”, der er endagsture med udgangspunkt i fx Agger
og Vorupør i tilknytning til Nationalpark Thy. Ruterne formidles bl.a. via en fælles hjemmeside
(http://vestkystruten.dk/) og markedsføres af VisitDenmark. Projektet er afsluttet i 2015.
Iværksatte initiativer
Økonomisk bidrag til cykelstiprojektet Bedre adgang til Nationalpark Thy. Nationalparkfond Thy
har med basismidler fra de første års bevilling til nationalparken i høj grad medvirket til at
sikre, at en donation på 30 mio. kr fra Arbejdsmarkedets Feriefond kunne resultere i markante
forbedringer af cykelsti fra Hanstholm til Agger Tange Færgehavn inkl. udkigsplatforme,
fugletårne m.m. (2010-2014).
Udbygningen af cykelstier har desuden medvirket til et øget fokus på mulighederne for at
opleve Nationalpark Thy fra sadlen af en cykel. Det gælder således projektet Den nemmeste
cykelferie med etablering af sløjferuter fra kystbyerne og udgivelse af ”På sporet af
Nationalpark Thy” med cykelkort og turbeskrivelser m.m. (2011-12), samt udviklingen af en
Nationalpark Thy app til smartphones, hvor der også kan tilvælges cykelruter. ”På sporet af
Nationalpark Thy” blev støttet af Friluftsrådet.
Projektudvikling og –implementering af ”Powered by Cycling – Panorama” i samarbejde med
Østdansk Turisme, Dansk Cyklistforbund, Region Midtjylland, Sydvestjysk Udviklingsforum,
Dansk Campingunion og Visit Denmark. Nationalpark Thy koordinerer strækningen fra Agger
Tange til Skagens Odde. Projektet er støttet af EU’s Regionalfond, Erhvervs- og
Vækstministeriet, Arbejdsmarkedets Feriefond, Friluftsrådet m.fl.
Evaluering af indsatsen
Etableringen af cykelsti igennem Nationalpark Thy har været en stor succes, der bruges af
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både lokalbefolkning og besøgende til både korte og lange ture.
Cykelstierne har været medvirkende til at skabe øget fokus på cykelturisme og bidraget til at få
midler til projektet ”Powered by Cycling – Panorama”. Projektet har bl.a. fået hele
Vestkystruten testet efter et tysk certificeringssystem, hvorved den har opnået 3 stjerne ud af
5. Testen giver anvisninger til, hvordan der kan arbejdes efter at opnå flere stjerner og det
vurderes realistisk at opnå 4 stjerner inden projektets udløb.

6.1.2 Svaneholmhus og andre servicefaciliteter

En tidligere færgekiosk ved færgehavnen på Agger Tange blev i 2010 overdraget til
Nationalparkfond Thy fra Thisted Kommune mhp. at etablere en ny bygning, der servicerer
nationalparkens gæster, især med fokus på friluftsliv og formidling. Med indvielsen i september
2012 er der således et godt udgangspunkt for friluftsfolket for oplevelser i Nationalpark Thy.
Svaneholmhus har dels en helt basal servicefunktion som eneste bygning i det øde område og
ventestation for folk, der skal med færgen. Huset tilbyder nemlig både ly, læ, toilet, vand,
foldere, trådløst netværk og en udkigsmulighed fra taget til fuglelivet i lagunen og på
strandengene, samt sælerne i fjorden. Samtidig formidles naturen i området, færdselsforhold i
fuglebeskyttelsesområdet og nationalparken generelt. Projektet er støttet af Thisted Kommune,
Lokale- og Anlægsfonden samt Arbejdsmarkedets Feriefond.
Efter etableringen af bygningen ved Agger Tange Færgehavn, har Naturstyrelsen Thy aflåst
toiletbygningen længere oppe ad tangen, således at toilettet i Svaneholmhus i dag er det eneste
offentligt tilgængelig toilet syd for selve Agger By.
Ved Lodbjerg Fyr er der i samarbejde med Naturstyrelsen Thy og Thisted Kommune i 2011
etableret et offentligt tilgængeligt toilet med indgang fra gården.
Der er desuden i samarbejde med Naturstyrelsen Thy etableret et dobbelt toilet med vand ved
Isbjerg, der erstattede et tørkloset.
Toilettet ved Bøgestedrende er i vinteren 2014 ødelagt ved hærværk. Naturstyrelsen Thy har
skaffet midler til genopførelse af et nyt toilet på stedet, som blev sat op i december 2014. I
forbindelse hermed nedlægges toilettet ved Thagårds Plantage og der henvises til toilettet ved
Bøgestedrende.
Iværksatte initiativer
Etablering af Svaneholmhus til servicering og information af områdets gæster –
nationalparkbesøgende såvel som vejfarende i øvrigt.
Etablering af toiletfaciliteter ved Lodbjerg Fyr og Isbjerg, samt forslag om ændringer ved
Thagaards Plantage.
Evaluering af indsatsen
Etableringen af Svaneholmhus har været en stor succes i forhold til de besøgende i området.
Det anslås således, at der i løbet af det første år var ca. 75.000 mennesker, der benyttede
bygningen og muligheden for bl.a. at komme på toilettet og stå i ly og læ. Der er dog fortsat
lidt ”børnesygdomme” med noget af teknikken i form af dels en dør, der har svært ved at låse i
kraftig blæst, dels formidlingen via tablets. Erfaringerne herfra bør kunne bidrage til bedre
løsninger i andre bygninger i Nationalpark Thy. Svaneholmhus har udviklet sig til både at være
et lokalt udflugtsmål fra fx Agger, et udkigspunkt m.m. for ornitologer og et stop på vejen for
forbipasserende.
Med større besøgstal og ændret sammensætning af besøgende i området, kan der være behov
for et øget fokus på basale services fx toiletter, der samtidig sikrer hensigtsmæssig brug af
nationalparken.
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6.1.3 Vandring i Nationalpark Thy
Nationalparker i verden er generelt yndede mål for vandreture. Etableringen af Nationalpark
Thy har da også medvirket til øget interesse blandt besøgende i området for at komme ud at
vandre – såvel korte som lange ture. Udgivelsen af ”På sporet af Nationalpark Thy”,
Nationalpark Thy app’en til smartphones, Thisted Kommunes genoptryk af ”North Sea Trail”
folderen på dansk og tysk, samt nationalparkens oversættelse og tryk af tyske og engelske
udgaver af Naturstyrelsens vandretursfoldere for området, har alt sammen medvirket til at vise
besøgende mulighederne for at vandre i nationalparken.
I samarbejde med Thy Turistforening og Naturstyrelsen Thy har formidlingsnetværket udviklet
en fem dages vandreferie primært ad Vestkystruten fra Agger Tange i syd til Hanstholm i nord.
Netværket engagerede sig i 2011 i ”Nordjysk Vandrefestival”, og udviklede i samarbejde med
Thy Turistbureau og Naturstyrelsen Thy en fem dages vandrepakke. Formålet var at afdække
potentialet for kommercielle pakkeprodukter baseret på naturoplevelser. Specifikt ville vi
afprøve efterspørgslen efter en vandreoplevelse som inkluderer guidning af naturvejledere,
overnatning, forplejning, bagagetransport samt bus. Målet er også at tilskynde en udvikling i
Thy med henblik på at udvikle og markedsføre naturbaserede pakkeprodukter.
VisitThy udbyder fortsat vandreferien med fire overnatninger og bagagen transporteret i
samarbejde med overnatningssteder, Naturstyrelsen Thy m.fl. I 2012 blev der gennemført fire
vandreferier, i 2013 syv og i 2014 4 vandreferier – alle velbesøgte.

6.1.4 Rideruten i Thy
På initiativ fra en gruppe rideentusiaster, er der etableret et sammenhængende rideruteforløb
fra Lodbjerg Fyr til Bulbjerg – med midler fra Nationalparkfond Thy, Thy Turistforening, Thisted
Kommune, Naturstyrelsen, Friluftsrådet og Thisted Forsikring.
Rideruten er afmærket med piktogrammer på pæle så den kan følges i begge retninger. Der er
etableret ”pausefolde” i tilknytning til shelterpladser (både offentlige og privatejede). Endelig er
der udgivet et kort i målestok 1:60.000 med rute, servicefaciliteter og angivelse af
seværdigheder i områderne. I forbindelse med kortet er desuden beskrivelse af ruten,
færdselsregler, og private udbydere af faciliteter og services for ryttere og hestefolk. Dertil
kommer formidling via en hjemmeside www.riderutenthy.dk.

6.1.5 Nedlæggelse af skydeterræn ved Klitmøller
Et militært skydeterræn umiddelbart syd for Klitmøller er som led i gennemførelsen af
Nationalparkplan 2010-16 blevet nedlagt i 2014. Forsvarets kontrakt med Naturstyrelsen, der
ejer arealet udløb 1. april 2014 og blev ikke forlænget. Forsvaret har efterfølgende brugt det
meste af et år på at få området ryddet for bygninger, ammunitionsrester m.m. og
advarselsskiltene er nedtaget i foråret 2015.
Det ændrede forløb for cykelstien Vestkystruten går igennem det nu nedlagte skydeterræn. I
den vestligste del af området er ryddet bjergfyr med henblik på at få genskabt klitnatur.

6.1.6 Den Grønne Tråd
Kommunens projekt ”Den Grønne Tråd” er et formidlingsprojekt, der har fokus på vedvarende
energi, naturen og kulturhistorien i Thisted Kommune. Der er ingen fysiske anlæg i forbindelse
med projektet, som består i en app, hvor man ved udvalgte Points of Internets (POI) kan
downloade artikler, der fortæller om bl.a. natur og kulturværdierne på stedet. Projektet er
endnu ikke nået ind i nationalparken, men der arbejdes aktuelt med artikler om 8 POI’er inde i
nationalparken.

6.1.7 National Centre for Outdoor Activities
Før Nationalpark Thy blev etableret, havde Thisted Kommune arbejdet med en strategi for et
nationalt center for udendørsaktiviteter – kaldet NCOA. Projektet undersøgte mulighederne for
at gøre Danmarks nordvestlige hjørne til et af landets bedste til udendørs- og friluftsaktiviteter i
bred forstand. Strategien indeholdt blandt andet at tiltrække et internationalt surf-stævne i
Klitmøller (på kanten af Nationalpark Thy), hvilket lykkedes første gang i 2010 og har været
holdt hvert år siden. Et andet af målene i strategien var at sikre en uddannelse, som bygger på
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de stedbundne ressourcer. Thy Mors HF og VUC har i 2014 etableret en HF Cold Hawaii, der skal
kombinere surfing med en ungdomsuddannelse.
Der er ingen tvivl om, at Nationalpark Thy har været medvirkende til generelt overfor
offentligheden at synliggøre mulighederne for et aktivt friluftsliv – både i Nationalpark Thy og i
resten af Thisted Kommune.

6.1.8 Involvering af frivillige
Vedligehold af publikumsfaciliteter har været en af aktiviteterne på den årlige summer
camp i 2013 og 2014 (er beskrevet under frivillig indsats i formål 1 og 2)
Stivogtere. Frivillige påtager sig opgaven som stivogter, hvor man påtager jeg ansvaret for en
afmærket sti, som man forpligter sig til at gå igennem flere gange årligt. Stivogteren medvirker
til vedligeholdelse af stierne på offentligt ejede arealer ved bl.a. at samle affald, klippe vildfarne
brombærranker og melde til Naturstyrelsen Thy, når der er større vedligeholdelsesopgaver.
Projektet er igangsat af Støtteforeningen Nationalpark Thy allerede inden nationalparken blev
indviet i 2008. 45 – 50 stier er i oktober 2014 ”adopteret” af frivillige. Der er til tider venteliste
til at få en sti.
Mindst én gang årligt inviteres stivogterne til fælles arrangement med øvrige frivillige i NPT til
information og mulighed for at bytte sti samt udveksling erfaring.

6.1.9 Nationalpark TV
Nationalpark TV, der startede med at sende udsendelser fra Nationalpark Thy juleaftensdag i
2009 bidrager til at gøre opmærksom på mulighederne for at komme ud at opleve naturen. Se
mere i afsnit 7.1.4 Nationalpark TV
Iværksatte initiativer
I det følgende opsummeres de øvrige initiativer, som Nationalparkfond Thy har medvirket i –
som hovedaktør eller bidragyder igennem perioden.












”Naturmad – mad fra naturen” med offentlige arrangementer, tv udsendelser, bogudgivelse
m.m. (2011-) i samarbejde med Museum Thy
Spejder-aktivitetsmærke (2011-12)
Nationalpark Safari via www.safari.nationalparkthy.dk (2011-)
Vandreferier (2011-) og cykelferier (2012-)
Udgivelse af cykel- og vandreguiden ”På sporet af Nationalpark Thy” (2012)
Udgivelse af Nationalpark Thy App – en mobilapplikation til smartphones (2013)
Forbedring af adgangsforhold på stien ved Thagaards Plantage i samarbejde med
Naturstyrelsen Thy (2013)
Etablering af friluftsbase i Vilsbøl Plantage (2013).
Gennemgående ridesti i Nationalpark Thy (2013)
Oversættelse af vandretursfoldere til engelsk (2009, 2013) og tysk (2013) samt ny udgave
af folderen Stenbjerg Redningsmuseum på dansk, samt oversættelse til tysk og engelsk
(2013).
Produktion af free cards ”Vildmarken kalder – skal du med?” til uddeling på caféer m.m. i
storbyerne i Danmark (2013)

Evaluering af indsatsen
Som det ses i afsnittet har der været en stor indsats i perioden for at styrke mulighederne for
friluftsliv og naturoplevelser. Der har været en række både store og små investeringer, som
rækker langt ud i fremtiden. En række af de udviklede produkter bør dog vedligeholdes og
opdateres med mellemrum også i årene fremover.
En analyse af infrastruktur og sårbar natur, en masterplan for kommunikation og en
tydeliggørelse af, hvordan naturoplevelser er tilgængelige året rundt ventes at komme i fokus i
den næste planperiode.
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6.2 Målsætning nr. 7: Bæredygtig udvikling i friluftsliv og turisme
”Udviklingen af friluftsliv og turisme skal ske på et bæredygtigt grundlag.”

Friluftsliv er en aktivitet, som kan udøves af såvel lokalbefolkning som besøgende i øvrigt
(turister). Der er derfor i det følgende redegjort for initiativer i relation til bæredygtig turisme,
da den nationalparkrettede turisme anses for at have et stort friluftslivselement (bl.a. cykel-,
vandre- og rideturisme).
Iværksatte initiativer
Nationalpark Thy har i forbindelse med indsatsen omkring erhvervsudvikling i 2012 arbejdet
med en strategi for bæredygtig turisme i Nationalpark Thy.
Nationalparken står stærkt som brand, hvilket vil sige at nationalparken kan bruges af
turistvirksomhederne (hvad de også flittigt gør i deres markedsføring). Turismevirksomhederne
har hermed en chance for at skabe unikke bæredygtige produkter, som er baserede på lokale
tiltag, fra snaps med urter fra nationalparken til at virksomhederne har til huse i en
energibevidst kommune.
Aktiviteterne forgår i og omkring nationalparken, og man kan sige, at det høje aktivitetsniveau
afspejler et ønske fra den lokale turismeindustri om at udnytte de mange muligheder, som
naturen og nationalparken giver.
Evaluering af indsatsen
Der vurderes at være behov for oplysning og koordination af det at være ”bæredygtig”. Her
kan nationalparken stå som et fyrtårn og for det første vise vejen ved selv at certificere sine
egne turisme-aktiviteter (via fx European Charter for Sustainable Tourism) og samtidigt
arbejde sammen med virksomhederne i at udvikle produkter og serviceydelser. Her kan
nationalparken udvikle små kurser, så virksomhederne kan forbedre deres viden om
nationalparken.
Der mangler en del information angående turisters færden og forbrug. Informationer herom vil
dels kunne bruges i planlægningen af at mindske påvirkning af sårbar natur, dels give et
billede af, hvem turisten er.
Der mangler en facilitet som kan samordne dette, her tænkes både på et fysisk velkomstcenter
og en web platform, hvor nationalparken kan arbejde sammen med alle interesserede parter.
Det anbefales, at erfaringerne indgår i den næste nationalparkplan, herunder støttes i
forbindelse med etableringen af Nationalparkcenter Thy.

6.3 Målsætning nr. 8: Sårbar natur beskyttes mod forstyrrelse

”Sårbare naturområder skal beskyttes mod slitage og forstyrrende færdsel og ophold.”
Se i øvrigt afsnit 3.3 Målsætning 8: Beskytte sårbar natur mod forstyrrelse.
Iværksatte initiativer
Nationalpark Thy har i tilknytning til Thagaards Plantage, hvor der utvetydigt kommer langt
flere besøgende, søgt at beskytte området bedre mod slitage gennem etablering af boardwalks
på en måde, hvor det både bliver lettere tilgængeligt og uden det opfattes af besøgende som
begrænsende.
Evaluering af indsatsen
Målet vurderes delvist opfyldt.
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7. Nationalparkens formål nr. 5: Styrke forskning, undervisning,
naturvejledning og formidling

Nationalparken har som formål at styrke forskning, undervisning og naturvejledning og
formidling af de natur- og kulturhistoriske og friluftsmæssige værdier.

7.1 Målsætning nr. 9: Formidling styrkes

”Formidling og naturvejledning skal styrkes og koordineres i forhold til lokale aktører gennem
udbygning og etablering af aktiviteter, servicefunktioner og faciliteter.”

7.1.1 Naturvejledning
Der er en række aktører, der også før Nationalpark Thy blev etableret, har formidlet natur,
kulturhistorie og friluftsliv i området. En af de største udbydere af naturvejledning er
Naturstyrelsen Thy. De har gennem en årrække ført statistik over arrangementer, hvilket kan
ses af Figur 41.
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Figur 41. Naturstyrelsens naturvejledning fordelt på brugergrupper. Kilde: Naturstyrelsen Thy

Af figuren fremgår, at der har været en kraftig stigning i naturvejledning i forhold til andre
brugere end børnehaver, skoler og voksenundervisning. De tre sidste har til gengæld haft et
generelt fald i forbruget af naturvejledning. Naturstyrelsen Thy vurderer, at faldet især skyldes
færre bevillinger til området og skolernes manglende mulighed for at afsætte tid til
naturvejledning og finansiere transport. Medvirkende til faldet kan også være, at der er kommet
flere udbydere af naturvejledning på markedet.
Også Thisted Kommune og Limfjordscentret/Doverodde Købmandsgård har gennem årene
udbudt naturvejledning i det, der i dag er Nationalpark Thy. Thisted Kommune har nedlagt en
naturskole på Hanstholm Fyr, men har stadig en naturvejleder ansat.
Alle parter har (sammen med andre formidlingsaktører) siden 2011 indgået i
FormidlingsNetværk Nationalpark Thy.

7.1.2 Kulturhistorisk formidling
I Thisted Kommune findes tre kulturhistoriske museumsorganisationer, der indberetter
besøgstal til Danmarks Statistik. Det er det statsanerkendte/statsstøttede Museet for Thy og
Vester Hanherred (fra 2014 kaldet Museum Thy), som har 5 mindre museer under sig, samt de
ikke-statsstøttede Museumscenter Hanstholm og Doverodde Købmandsgård / Limfjordscentret.
Udviklingen i besøgstallene hos disse er afbildet i Figur 42 på baggrund af data fra Danmarks
Statistikxxix.
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Figur 42. Udviklingen i besøgstal 2007-2014 for museerne i Thisted Kommune. Kilde: Danmarks Statistik

Museumscenter Hanstholm har samlet set oplevet et fald i besøgende på 21 % siden 2007.
Besøgstallene ligger dog stadig langt højere end andre nordjyske bunkermuser. Hirtshals
Bunkermuseum, det nordjyske bunkermuseum med næst flest besøgende, har i samme periode
haft mellem 8.300 og 28.700 besøgende årligt. Museumscenter Hanstholm angiver selv som
mulig årsag til det faldende besøgstal, at udstillingerne er blevet gamle og trænger til fornyelse.
Museumscentret arbejder på at forny udstillingerne.
Museet for Thy og Vester Hanherred (Thisted Museum, Heltborg Museum, Vorupør Museum,
Skjoldborgs Barndomshjem og Fiskerhuset i Agger) har et nogenlunde stabilt besøgstal på 1318.000 besøgende årligt.
Det er ikke lykkedes at finde data hos Danmarks Statistik for Doverodde Købmandsgård for
årene før 2010. Organisationen bag Doverodde Købmandsgård er i 2014 fusioneret med
Grejbank Nordvest til Nordvest Safari.
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Figur 43. Besøgstal for fire museer under Museet for Thy og Vester Hanherred 2007-14 (også kaldet
Museum Thy). Kilde: Danmarks Statistik
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Det bemærkes, at der er meget stor forskel på, hvor meget der er åbent på de forskellige
museer. Således er fx kun Thisted Museum åbent hele året, mens Fiskerhuset i Agger kun er
åbent få timer om dagen i sommermånederne. Som det ses af Figur 43 varierer besøgstallet på
de fire museer uden at vise en egentlig trend. Kun Vorupør Museum har en klar fremgang i
besøgstal alle årene (i alt 66 %), især gennem årene 2011-14. Danmarks Statistik fremhæver i
museumsstatistikken for 2013, at særudstillinger generelt betyder en del for besøgstallet.
Udstillingen om ”Ulven fra Nationalpark Thy” kan fx således have været medvirkende til et
særligt højt besøgstal for Thisted Museum i 2013. Heltborg Museum har haft det højeste
besøgstal i 2007. På Heltborg Museum var der i 2010 en udstilling med ”Kunstnere fra
Nationalpark Thy”, hvilket har været det bedst besøgte år på museet her siden Nationalpark
Thy blev indviet.
Det lille redningsmuseum indrettet i den fredede redningsstation på Stenbjerg Landingsplads,
har oplevet vækst i besøgstal siden nationalparken etablerede sit første bemandede
besøgscenter i nabohuset i april 2010 som det ses af Figur 44.
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Figur 44. Besøgstal for Stenbjerg Redingshus. Kilde: Naturstyrelsen Thy, september 2014.

Som det ses af figuren herover, har besøgstallet i redningshuset frem til foråret 2010 ligget
nogenlunde konstant på gennemsnitligt ca. 7.000 besøgende årligt. Siden foråret 2010 (hvor
Nationalpark Thy åbnede sit første besøgscenter ved Stenbjerg Landingsplads) har besøgstallet
i gennemsnit været fordoblet med ca. 14.000 besøgende årligt.
Museum Thy, Museumscenter Hanstholm og Naturstyrelsen Thy har samme med andre
formidlingsaktører siden 2011 indgået i FormidlingsNetværk Nationalpark Thy. I dette
samarbejde foregår en lang række formidlingsaktiviteter, fx også ture og foredrag med
Nationalpark Thy som tema. Se derfor også afsnit 7.1.6.

7.1.3 Formidling af friluftsliv
Før Nationalpark Thy blev etableret samt i de første år af nationalparkens eksistens, blev
friluftsliv i det, der nu er nationalpark primært formidlet gennem Naturstyrelsen Thy, Grejbank
Nordvest og Limfjordscentret Doverodde.
Mulighederne for friluftsliv og særlige naturoplevelser sker bl.a. gennem hjemmesider
(Nationalpark Thy og Naturstyrelsen), Naturstyrelsens vandretursfoldere, nationalparkens app
til smartphones, via www.thy360.dk, Nationalpark TV og cykel- og vandreguiden ”På sporet af
Nationalpark Thy”.
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Naturstyrelsen har i perioden udgivet en ny folder for Agger Tange og Flade Sø, efter arealerne
er overdraget til styrelsen fra Kystdirektoratet, samt genudgivet en række vandretursfoldere
især for plantagerne i området. Folderen for Tved Plantage er dog erstattet af en for Hanstholm
Vildtreservat og Tved Plantage samlet. Nationalpark Thy har i 2010 oversat alle de daværende
foldere til engelsk og har desuden i 2013 oversat foldere til både tysk og engelsk, idet
Naturstyrelsen havde besluttet ikke længere at udgive vandretursfoldere fra området på tysk.
Naturstyrelsen har i 2014 besluttet, at erstatte de nuværende danske foldere med mindre
udgaver i A4-format, som følge af indførelsen af de digitale guides på hjemmesiden.
Naturstyrelsen har desuden udgivet foldere omkring ridning og mountainbikekørsel i
nationalparkområdet.
Thy Turistforening bidrager med indsatsen for friluftslivet bl.a. formidling, markedsføring,
riderute, vandring, cykling, m.v.

7.1.4 Nationalpark TV
Siden juleaftensdag 2009 har Nationalpark Thy stået bag ugentlige udsendelser på Kanal MidtVest og frem til udgangen af 2013 også på Kanal Nord. Udsendelserne er desuden genudsendt
på samme kanal og solgt videre til og vist af TV2 regionerne TV Midt-Vest og TV2 Nord.
Alle udsendelserne siden januar 2010 er desuden gjort tilgængelige på internettet via
www.vimeo.com og embedded i en række hjemmesider, bl.a. også nationalparkens egen
hjemmeside. Statistik for perioden kan ses af Figur 45. Samlet set er udsendelserne set mere
end 146.000 gange (og loadet 1,8 mio. gange). Udsendelserne bliver set i mange egne af
verden, om end Danmark står for langt de fleste seertal (80 %). De nærmeste nabolande ligger
dog også pænt: Tyskland med 4.736, Sverige med 2.280 og Norge med 1.283 afspilninger. Men
også fra USA, Frankrig, Indien, Canada, Storbritannien, Holland, Rusland, Tyrkiet, Spanien,
Irak, Italien, Schweiz, Saudi Arabien og Australien ses mere end 200 afspilninger fra hvert land!

Figur 45. Statistik over Nationalpark TV på Vimeo fra januar 2010 til og med maj 2015. Kilde: www.vimeo.com

Samlet set er Nationalpark TV blevet et velkendt brand især i Midt-, Vest- og Nordjylland.
En markedsanalyse gennemført i Thisted Kommune af studerende på markedsføringsøkonomuddannelsen i Thisted i 2012 viste, at 53 % af de 83 % i lokalområdet, der kender til
Nationalpark Thy, også kender til Nationalpark TV. Det viste sig endda, at de der ser
Nationalpark TV hver uge, er dem der ved mest om nationalparken.
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Infomedia har i 2015 i forbindelse med en analyse af Nationalpark Thys medieeksponering
estimeret annonceværdien for Nationalpark TV til 27 mio. kr i 2014 med udgivelse på 3 tvkanaler samt på internettet. Der vurderes umiddelbart at være et potentiale for at få
udsendelserne set mere på nettet (hvor der er sket et fald i 2014 som følge af omlægning af
hjemmesider for Kanal Midt-Vest og Nationalpark Thy), samt på tv i andre egne af landet.

7.1.5 Nationalparkens første bemandede besøgssted
I 2009 blev det sideløbende med planarbejdet besluttet af nationalparkfondens bestyrelse, at
der skulle være et sted, hvor besøgende kunne få information om nationalparken og møde et
menneske, man kunne spørge til råds. Det lykkedes med lidt held, at finde lokaler i 37 m2
tidligere iskiosk ejet af Fonden til Bevarelse af Stenbjerg Landingsplads, der lejes i et
samarbejde med Thisted Kommune.

16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Figur 46. Besøgstal i nationalparkens første besøgscenter siden etableringen 1. april 2010.

Stenbjerg Landingsplads er desuden en af nationalparkens kulturhistoriske perler – og et sted,
hvor der kommer mange mennesker. Figur 46 viser besøgstallet de enkelte år i huset siden
åbningen 1. april 2010. Huset er åbent hver eftermiddag fra kl. 13-17 i perioden 1. april til 31.
oktober og er i høj grad bemandet af frivillige nationalparkværter, der medvirker til at sætte
deres præg på stedet. Udover information om nationalparken kan der købes bøger, kaffe og is.
Det må siges, at have været en pæn succes fra starten i de beskedne lokaler.
De besøgende i huset er alt
overvejende danske, som det ses af
Figur 47. Denne tendens modsvarer
ikke tendensen generelt hos turister i
området, hvor en langt større andel af
gæsterne traditionelt angives at være
tyske.

Figur 47. Gæster fordelt på nationalitet i 2013.
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7.1.6 Formidlingsnetværk Nationalpark Thy
I 2010 etablerede Nationalparkfond Thy takket være en bevilling fra Friluftsrådet, et
formidlingsnetværk med henblik på at:






synliggøre nationalparkens natur, kulturhistorie samt muligheder for friluftsliv og erhverv,
koordinere formidlingen af nationalparkens natur, kulturhistorie, friluftsliv og erhverv,
højne kvaliteten i formidlingen af nationalparkens natur, kulturhistorie, friluftsliv og erhverv
- herunder især styrke tilbuddene til udenlandske gæster,
udvikle nye oplevelser og tilbud til nationalparkens målgrupper,
styrke de besøgendes forståelse af naturen og kulturen og føre til en øget respekt for og
hensyntagen til naturen og kulturværdierne.

Formidlingsnetværket omfatter en række aktører med interesse for formidling, bl.a.
Naturstyrelsen Thy, Thisted Kommune, Museum Thy, Museumscenter Hanstholm, Nordvest
Safari, m.fl.
Evalueringen af den første projektperiode 2011-13 indgik i nationalparkens årsberetning for
2013 og indeholder bl.a.:
Udvikling af en elektronisk oversigt over ressourcepersoner på forskellige områder, med henblik
på at gøre det lettere at matche forskellige målgrupper med en guide. Oversigten indeholdt i
oktober 2014 39 personer, hvoraf 24 formidlere deltager i nationalparkens bookingsystem via
hjemmesiden.
Udviklingen af den fælles kalender viser det samlede tilbud af arrangementer i nationalparken.
Samlet visning sker online gennem portalsamarbejdet www.thy360.dk, samt gennem trykte
foldere ”Arrangementer i Nationalpark Thy”, der er udgivet to gange årligt i perioden.
Som det ses ses af Figur 48 og Figur 49 er antallet af offentlige ture samlet set steget i
perioden og var særligt højt i 2013. Antallet af deltagere på turene følger i stor udstrækning
udbuddet af ture. Dog var antallet af deltagere i gennemsnit 21 pr. tur i 2013, mens det for
årene 2011-2014 var på 24.
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Figur 48. Udviklingen i offentlige ture i Nationalpark Thy (Kilde: tilbagemelding via formidlingsnetværkets aktører
til Nationalpark Thy)
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Figur 49. Udviklingen i deltagerantallet i offentlige ture i Nationalpark Thy (Kilde: tilbagemelding via
formidlingsnetværkets aktører til Nationalpark Thy)

I juni 2013 udgav nationalparkens sin første applikation til mobiltelefoner.
Applikationen (til Android og IOS) viser vejen gennem det smukke og
barske landskab i Nationalpark Thy. Den kan bruges som guide til store
naturoplevelser eller som vejviser ad spændende ruter gennem skov og
klit. App’en indeholder kort med mulighed for at vælge forskellige lag,
som viser lokaliteter og ruter m.m. App’en fungerer offline (når både den
og kortet er downloadet), så der ikke er behov for god mobildækning,
roamingafgifter eller lange ventetider. Materialet til app’en er fremstillet af
medarbejdere fra Naturstyrelsen Thy, Museumscenter Hanstholm,
Museum Thy, Nationalpark Thy m.fl.
App’en er downloadet på 7.000 smartphones og der har været dage i
sommeren 2014, hvor mere end 10 % af dem har benyttet den på samme
dag. Ifølge leverandøren er Nationalpark Thy app’en den klart mest brugte
blandt de 12 natur apps, der har lavet de senere år.
Der er med udgangspunkt i formidlingsnetværkets børne/unge-gruppe
gennemført et projekt, som har til formål, at børn og unge tilegner sig
viden om Danmarks første nationalpark gennem spændende leg og
friluftsaktiviteter i Nationalpark Thy. Konceptet består af indtil videre 20
opgaver, som er lavet af en arbejdsgruppe bestående af deltagere fra de
forskellige spejderkorps i Thy. Mærket blev lanceret i sommeren 2012 i
forbindelse med Spejdernes Lejr i Holstebro, hvor mere en 30.000
spejdere var samlet. Ind til nu har ca. 450 spejdere ”taget” mærket heraf
ca. 350 fra Thy. I forbindelse med spejdernes lejr deltog ca. 150 spejdere
i en hike i nationalparken.
Projektet ”Naturmad i Nationalpark Thy” havde til formål at udvikle og
teste en model, der kan inspirere og tilskynde til at bruge naturen som
spisekammer. Projektet startede i 2011 og der gennemføres løbende flere
forskellige arrangementer med udgangspunkt i modellen. Der er bl.a.
produceret små filmklip (http://www.navnligthy.dk/oversigt/naturmad),
som vejleder i at lave mad i naturen. Museet for Thy og Vester Hanherred
har haft den udførende rolle, men projektet er planlagt i samarbejde med
Naturmadsgruppen, som består af repræsentanter fra Biologisk Forening
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Nordvestjylland og frivillige nationalparkværter med
særlige kompetencer på området.
På opfordring fra private aktører initierede projektet i
efteråret 2011 et safarinetværk med ca. 10 aktører.
Formålet med netværket var at deltagerne skulle
inspirere, understøtte og hjælpe hinanden med at
udvikle, sælge og gennemføre safarier i Nationalpark
Thy. Efter at have udviklet en model for
nationalparksafari samt synliggørelse af
safaripakketure og kortere safarioplevelser, blev
gruppen nedlagt i starten af 2012 pga. en skærpet
prioritering af formidlingsnetværkets ressourcer.
Der er i 2013 etableret en nationalparkbusrute til og
fra Thisted gennem Nationalpark Thy, for at give
turister bedre adgang til seværdighederne. Ruten kan
betragtes som en lynhurtig safari med offentlig trafik.
Parterne bag det nye tiltag er Thisted Kommune, Thy
Turistforening, Nordjyllands Trafikselskab og
Nationalpark Thy. Der er modtaget tilskudsmidler fra
Trafikstyrelsen.
Ruten kørte to gange ugentlig i seks uger i højsæsonen
og der var tilknyttet en guide som fortæller om NPT
undervejs. Ruten har været en stor succes, og det var nødvendigt at indsætte 6 ekstra busser
for at imødekomme efterspørgslen i 2013. Derudover blev turen ekstraordinært udbudt to
gange i efterårsferien. Også i 2014 var busruten en succes. Her kørte den tre gange om ugen
på to forskellige ruter i seks uger i skolernes sommerferie. Afgangene havde i gennemsnit 47
personer med (dvs. tæt på udsolgt).
Formidlingsnetværket har udviklet et koncept, som kan anvendes som et overordnet
Nationalpark Thy Partnerprogram. Det skal sikre at de interessenter, som ønsker at drage fordel
af nationalparkens brand og logo m.v., leverer ydelser og produkter af en høj kvalitet.
Specifikt er der lavet et kriteriedokument til interessentgruppen ”virksomheder og personer, der
udbyder oplevelser eller personlig formidling i Nationalpark Thy”. Partnerprogrammet bygger på
rettigheder, som partneren kan opnå ved at overholde kriterier, som grundlæggende handler
om, at partnerne har en basal viden om nationalparken.
Partnere skal være i stand til at servicere sine kunder på en række
områder, og nationalparken vil i samarbejde med relevante
uddannelsesudbydere tilbyde en række kursusmoduler, der gør partneren i
stand til at:





Formidle en basal viden om nationalparken.
Formidle hvordan og hvor man kan og må færdes i nationalparken.
Udvise et godt værtskab og formidle om
oplevelsesmuligheder/seværdigheder i NPT.
Yde basal førstehjælp.

Partnerprogrammet blev godkendt i nationalparkens bestyrelse i januar
2012. Styregruppen for formidlingsnetværket har besluttet, at alle, som er med i
bookingsystemet skal være partnere inden udgangen af juni 2014. Ind til nu er følgende blevet
godkendt som partnere:





Thomas Kolding, Nordvest Safari
Allan Christiansen, NaturEvents
Per Kiel Andersen, Danmarks jægerforbund
Lars Ole Andersen, Danmarks jægerforbund
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Søren Kiel Andersen, Limfjordsmuseet
Egon Jessen Nielsen, Natur og Kultur
Elsemarie Nielsen, Nielsen Bioconsult
Karsten Bjørnskov, Naturstyrelsen
Henrik Bak, Naturstyrelsen
Jens Jørgen Andersen, Naturstyrelsen
Tonny Toftdal, Naturstyrelsen
Ole Søndergaard, Naturstyrelsen
Kim Christensen, Privat formidler

7.1.7 Frivillige Nationalparkværter

I 2010 startede Nationalpark Thy et samarbejde med mennesker der ønskede at formidle. I
første omgang til gæster i et lille informationshus til huse på Landingspladsen i Stenbjerg og
senere også i andre sammenhænge (se nedenfor). Siden 2011 har det været obligatorisk at
deltage i nationalparkens 4 basiskurser for at bære titlen Frivillig Nationalparkvært og blive
kommerciel formidlingspartner. Nationalparkværterne tilbydes desuden kurser om natur og
kultur arrangeret af Biologisk Forening Nordvestjyllands kursusafdeling samt kurser i
formidling/fortælling mv. i Nationalparkskolen.
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Figur 50. Bemandingsprocent for frivillige nationalparkværter på Stenbjerg Landingsplads.

Frivillige Nationalparkværter som guider på ture
Offentlige ture: Hvert år tilbyder Frivillige Nationalparkværter et antal offentlige ture.
Gå-i-gang – motionsture for seniorer: arrangeres i samarbejde mellem Støtteforeningen
Nationalpark Thy, Thisted Kommune og Frivillige Nationalparkværter. Siden sensommeren 2011
er der ugentligt arrangeret fortælling og 50 gåture om året med 25-30 deltagere pr. gang.
Guider på bestilte ture: 15 Frivillige Nationalparkværter er tilknyttet et bookingsystem, som
guider der kan tage ture.
Frivillige Nationalparkværter på informationssteder
Stenbjerg Landingsplads Huset har siden juni 2010 haft åbent hvert år 1. april frem til 30.
november dagligt kl. 13 – 17. og bemandes af Frivillige Nationalparkværter, som giver
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information om nationalparken, besvarer spørgsmål og anviser gode oplevelsesmuligheder.
Siden 2011 er der også solgt is og kaffe til gæsterne.
I 2013 kørte desuden et pilotprojekt med Frivillige Nationalparkværter i den ellers lukkede
fyrmesterbolig på Lodbjerg Fyr med to åbningsdage om ugen i syv sommeruger. Der var stor
interesse og der blev holdt åbent igen i 2014 med 2-3 åbningsdage om ugen i sommerugerne.
Værterne fortalte om fyrets historie, områdets natur og inviterede indenfor i fyrmesterboligen.
Det er tanken, at erfaringerne skal bruges i forbindelse med et større restaurerings- og
formidlingsprojekt, der søges gennemført på Lodbjerg Fyr.

Frivillige Nationalparkværter
Stenbjerg og Lodbjerg
40

Antal personer

35
30

8

25

5
Nationalparkværter i
Lodbjerg

20
15

Nationalparkværter i
Stenbjerg

10
5
0

13

15

21

22

27

2010

2011

2012

2013

2014

År
Figur 51. Antallet af frivillige nationalparkværter på Stenbjerg Landingsplads og i Lodbjerg Fyr

Samlet set er 35 mennesker engageret i at bistå nationalparken med at tage imod gæster på de
to besøgssteder. Der ligger således langt mere end 1.000 timers frivilligt arbejde årligt alene på
disse to lokaliteter.
Frivillige Nationalparkværter events, messer og
anden markedsføring
I årene 2010, 2011, 2012 deltog Nationalpark Thy i
feriemesse 2010 i Herning, 2011 og 2012 i Herning og
Bella Centret i København.
I årene siden har NPT bidraget med materialer, økonomi
og Frivillige Nationalparkværter på Visit Thys stand.
Herudover har Nationalparkværter åbnet
informationsstande ved lokale events som Nationalpark
Thy Marathon, Lady Walk, lokale stævner mv.

Figur 52 Nationalparkværter tager mod
gæster på feriemesse i Bella Centret

To gange årligt i 2012, 2013 og 2014 har en gruppe Frivillige
Nationalparkværter om sommeren arrangeret
Familieaktivitetsdage ved infohuset på Stenbjerg Landingsplads
med 50–100 deltagere.
I 2012, 2013 og 2014 har Frivillige Nationalparkværter hver uge i
sommerugerne fortalt om Stenbjerg Landingsplads og røget fisk
efter gamle metoder som gæsterne har fået smagsprøver på.
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En af de Frivillige Nationalparkværter har desuden arrangeret nationalparkdage for Thisted
kommunes ældste børnehavebørn, tre forskellige steder i nationalparken i både 2013 og 2014.
Evaluering af indsatsen
Antallet af Frivillige Nationalparkværter er, ligesom antallet af aktiviteter, steget støt gennem
alle årene – siden nationalparken startede frivilligsatsningen i 2010. Det bidrager med stolthed
og medejerskab til nationalparken i området og sikrer, at befolkningen involveres i
nationalparkens informationsvirksomhed.
I perioden er nye aktiviteter igangsat – også på initiativ fra værterne selv og tilpasset
nationalparkens formål og øvrige aktiviteter. Det er af stor værdi at værterne uddannes, og at
der løbende tilbydes ny viden gennem kurser.
FAKTA:




72 mennesker har deltaget i ét eller flere basiskurser i Nationalparkskolen i perioden 20122014
BFN har hvert år holdt ”Nationalparkkurser” hvert år som aftenskolekurser siden 2008 (?)
for Thisted Kommunes borgere med 30-32 lektioner på år. Kurserne omhandler natur og
kulturhistorie og er også blevet tilbudt uden beregning til de Frivillige Nationalparkværter.
Antallet af Frivillige Nationalparkværter er stigende gennem årene.

7.2 Målsætning nr. 10: Forskning understøttes og undervisning styrkes

”Forskning skal understøttes og undervisning styrkes gennem etablering af faciliteter og
undervisningstilbud.”

7.2.1 Forskning
I 2010 blev nedsat en arbejdsgruppe under nationalparkrådet, som bidrog med forslag til,
hvordan forskning kan understøttes og styrkes i Nationalpark Thy. Arbejdsgruppen foreslog at
der gives mulighed for at dække udgifter til transport og overnatning især for studerende. Dette
har været praktiseret gennem de senere år. Indtil der gennemføres et større
restaureringsprojekt på Lodbjerg Fyr, er der således en interimistisk indrettet lejlighed til
rådighed for studerende i assistentboligen.
Nationalparkfondens ansatte arbejder desuden på at vedligeholde et netværk af kontakter
blandt videnskabeligt personale på universiteter i København, Aarhus, Odense, Roskilde og
Aalborg. Det sker bl.a. gennem foredrag, undervisning, møder, samt indbudt deltagelse i
aftagerpaneler for relevante uddannelser.
Nationalpark Thy har desuden medvirket i et internationalt forskningsprojekt om
landskabsplanlægning m.m. og herigennem understøttet formidling af den danske
nationalparkmodel i et internationalt forum (ESPON – Liveable landscapes, 2010-14).
Aalborg Universitet har oprettet en tænketank kaldet ”Mobilitetsudfordring Nordjylland”, som
Nationalpark Thy har medvirket i. Tænketanken involverer en bred vifte af aktører på mange
felter og videnskabeligt personale fra flere fakulteter.
Sammen med Aarhus Universitet har Nationalparkfond Thy desuden etableret nogle permanente
”plots” (forsøgsfelter) til botaniske undersøgelser nær Lodbjerg Fyr i et området, som
universitetet årligt har besøgt gennem mere end 25 år og fortsat påtænker at besøge i
forbindelse med feltkurser. Hermed kan de studerendes undersøgelser bruges til at samle
information om udviklingen på stedet.
Museum Thy er den eneste forskningsinstitution i lokalområdet. Her udføres forskning i
kulturhistoriske emner – heriblandt arkæologiske, historiske og kunsthistoriske temaer bl.a.
også af relevans for nationalparken. Både som led i undersøgelsesprojektet omkring
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Nationalpark Thy og gennem nationalparkens første leveår, har kulturhistoriske emner således
været forskningsobjekt for Museum Thy, bl.a. også for nationalparkmidler.
Iværksatte initiativer:


















Samarbejdsaftale med Aarhus Universitet (2010)
IUSSI Post congress tour (2010) med deltagere fra bl.a. Japan, Australien, Columbia, USA
og Canada.
Faunaundersøgelse med særlig fokus på edderkopper fra 15 habitattyper (2011- )
Basisregistrering af mosser i Nationalpark Thy (2014- )
PhD-projekt samt 5 BSc-projekter ved Københavns Universitet omkring Ensian-Blåfuglens
biologi inkl. samspil med andre arter (2012-14)
PhD-projekt om mobilitet i yderområder med Nationalpark Thy som case ved Aalborg
Universitet (2011-15).
Hydrologiske undersøgelser i samarbejde med biologer, geologer m.v. ved Center for
Søøkologi, Københavns og Syddansk Universiteter bl.a. gennem studieprojekter og
feltkurser (2012- ).
Masterprojekter: Forstyrrelser i danske nationalparker (AAU, 2012), Zonering i danske
nationalparker (KU, 2012), Oplevelsesdesign når stedet tæller (RUC, 2012), Nationalpark
Thy – en identitet og et brand (AAU, 2012), Nationalparkcenter ved Hawblink (AAU, 2012),
Fauna i tilknytning til Rynket Rose (AAU, 2013-14), Brug af orthofoto til analyse af
udviklingen i klitnaturtyper (AU, 2013), Fødevalget hos Skov-Firben og Mark-Firben i
Nationalpark Thy (AAU, 2013), Konkurrenceforholdet mellem vilde og tamme bier i
Hanstholm Vildtreservat (KU, 2013-14), Tvorup Hul (SDU, 2014-15), Succession i klitheder
(AAU, 2014-15), Tinksmeds habitatvalg (AU, 2014)
Bachelorprojekter: DNA barcodes på planter i Nationalpark Thy (KU, 2012)
Studenterprojekter i øvrigt: Markedsanalyse af Nationalpark Thy (UCN, 2012),
kommunikation vedr. bl.a. sociale medier i Nationalpark Thy (UCN, 2012)
Samarbejde med DCE, Aarhus Universitet, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns
Universitet og Naturstyrelsen om ulven, der blev fundet død i Nationalpark Thy i november
2012, bl.a. med henblik på bevarelse for eftertiden og formidling af ulven fra Nationalpark
Thy (2012-13).
Etablering af litteraturdatabase (2013-)
Sommer camps for studerende, der giver dem indblik i arbejdet i en dansk nationalpark
(2013- )
Udgravninger på Nebel I og en storstensgrav ved Lodbjerg Fyr (2012 og 2014).
Kulturhistoriske analyser af læhegnenes historie samt Flade Sø.

Evaluering af indsatsen
For en relativt beskeden indsats og økonomi, skabes der gennem afholdelse af udgifter til
rejser for studerende og forskere, værdifuld viden om området, og samtidigt udbredes
kendskabet til Nationalpark Thy. Den administrative del af samarbejdet med
forskningsinstitutionerne kan med fordel uddelegeres til en administrativ medarbejder.
Det er dog vigtigt, at samle op på den viden, der tilvejebringes og formidle den ud i en nem
tilgængelig form til naturforvaltere og naturformidlere i lokalområdet.
Det vurderes desuden vigtigt fortsat at vedligeholde og udbygge netværket blandt forskere på
relevante institutter og centre på landets universiteter, bl.a. gennem aftagerpaneler,
tænketanke, uformelle netværk m.m.

7.2.2 Undervisning
Begrundet i, at børn og unge i en markedsanalyse lokalt fra 2012 var dem, der vidste mindst
om nationalparken, har der siden været særligt fokus på at inddrage de lokale skoler i relation
til undervisning og formidling. Friluftsrådet har bidraget med midler til et egentligt skoleprojekt,
der arbejder med at få skolebørn ud i naturen for at lære. Dertil kommer, at skolerne tænkes
ind i et kommende nationalparkcenter.
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Skoletilbud i Nationalpark Thy
I samarbejde med Thisted Kommune er der i september 2013 udgivet et hæfte med tilbud om
læring i Nationalpark Thy med 11 forskellige aktørers tilbud til skolerne.
International Nationalparkdag den 24. maj
Successen med Skolernes Nationalparkdag i 2012 med ca. 275 børn og
voksne blev gentaget i 2013, hvor et udsnit af formidlingsnetværket
havde inviteret ca. 200 lærere og elever fra indskolingen til en
aktivitetsdag ved Nors Sø. Målet var som året før at lærerne blev
opmærksomme på mulighederne for at benytte skoletjenestetilbud og
uformelle læringsmiljøer i nationalparken.
Tilbagemeldingerne fra både lærere og formidlere var meget positive, og
flere af vores formidlere fortæller at de på baggrund af
nationalparkdagene får stadig flere henvendelser fra skolerne omkring
læring i det fri.
Samme dag/nat arrangerede vi i samarbejde med 8
andre lokale aktører Naturnat, som var målrettet
lokale borgere. Der var ca. 175 deltagere.
Nationalpark højskole
Der blev i 2011 iværksat et projekt, som havde til
formål at udvikle et ugeprogram og gennemføre et
højskoleophold for seniorer med udgangspunkt i
Nationalpark Thy. Der er i foråret 2012 - med succes gennemført et ugelangt højskoleophold for seniorer
med udgangspunkt i Seniorhøjskolen i Nr. Nissum. I september 2012 blev der desuden
gennemført en tredages daghøjskole på Stenbjerg Kro.
Limfjordscentret og Museet for Thy og Vester Hanherred har en udførende rolle, men projektet
er planlagt i samarbejde med højskolegruppen, som består af repræsentanter fra
Støtteforeningen for Nationalpark Thy, Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling.
Seniorhøjskolen i Nr. Nissum har taget produktet til sig, og tilbyder årligt ophold, som tager
udgangspunkt i Nationalpark Thy.
Nationalparklinje – Pilotprojekt med overbygningsvalgfag på Hurup Skole
I skoleåret 2012-2013 gennemførte Hurup Skole i samarbejde med en række af netværkets
aktører et pilotprojekt, som skulle udvikle, gennemføre og evaluere på et undervisningsforløb
med Nationalpark Thy som tema målrettet 8. og 9. klasses valgfagselever.
Erfaringerne fra projektet er gode, dog var der nogle koordineringsproblemer i forhold til aftaler
med de enkelte aktivitetsudbydere og skolen. Muligheden for at udbyde et lignende valgfag på
tværs af flere skoler undersøges nærmere.
Nationalpark Thy klasseværelset
Der er brugt mange kræfter i 2013 på at forberede et
skolesamarbejde i Thy, der er kendt for, at mange
lærere jævnligt flytter undervisningen ud i naturen og
nationalparken, fordi det giver merværdi i
undervisningen, og fordi det er enkelt.
Projektet har fem indsatsområder som er skitseret til
højre. Der er skabt en ejerkreds til projektet
bestående af Thisted Kommune, Naturstyrelsen Thy,
Museet for Thy og Vester Hanherred og Nationalpark
Thy.
Nationalparkskolen
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Nationalpark Thy etablerede i 2011 ”Nationalpark Skolen”, der skal udbyde og afvikle kurser/
uddannelsesmoduler, som øger målgruppernes viden og
evne til at formidle nationalparkens natur og
kulturhistorie til egne kunder/gæster.
Udbuddet af kurser sker i tæt dialog med
repræsentanter fra de tre målgrupper: De etablerede
formidlere, som i dag arbejder med formidling i
tilknytning til NPT, De frivillige formidlere /
nationalparkværter og
nationalparkpartnere
Ved udgangen af 2013 har Nationalpark Skolen
gennemført følgende aktiviteter:
 Introduktion til NPT – Kursus (2012 og 2013)
 Færdsel i Nationalpark Thy – Kursus (2012 og 2013)
 Værtskab i NPT – Workshop (2012 og 2013)
 Workshop/kursus i at tolke folkeskolens faglige mål (2013)
 Oplevelsesbooking (2013)
 Studietur for frivillige til Vadehavet - den danske og den nordtyske nationalpark (2013)
 Studietur til Mols Bjerge (2012)
 Kronvildtkursus (2012)
Derudover har Biologisk Forening Nordvestjylland og Danmarks Naturfredningsforening siden
2010 afviklet en række nationalparkkurser med fokus på naturen i NPT. Læs mere om
Nationalpark Skolen og aktuelle kurser på www.kursus.nationalparkthy.dk.
Tilbagemeldingerne fra kursisterne vedr. afviklingen og indholdet har været positive. Vi har ikke
lavet målinger på kompetenceløftet, men deltagerne udtrykker ofte, at de har lært meget på
kurserne.
Iværksatte initiativer




















NTS-netværket (2010-)
Naturvejlederuddannelsen (2010)
VUC Thy-Mors kursus for frivillige (2010)
Thisted Gymnasium – særlig linje (2010?), særlig np-dag (2011-?), foredrag om ulven fra
Nationalpark Thy (2013)
Aftagerpaneldeltagelse: AAU: Mobility and Urban Studies (2011-), AU: Biologi (2013-)
Undervisning på AU (2011), RUC (2011) og KU (2012-14),
Master i Oplevelsesledelse, MOLLY i Thy (RUC 2011-13)
Samarbejde med naturvejlederuddannelsen på Københavns Universitet
Nationalparkskolen (2011-) med kurser om specifikke emner for partnere, frivillige, m.m.
Aftenskolekursus om Nationalpark Thy i samarbejde med Biologisk Forening for
Nordvestjylland og Danmarks Naturfredningsforening.
Nationalpark Højskole i samarbejde med Senior Højskolen i Nr. Nissum (2011-)
Plantning af ny skov v Isbjerg med 1. klasse fra Nors Skole (2011)
International nationalparkdag for skoleklasser ved Lodbjerg Fyr (2012) og Nors Sø (2013)
Nationalparkdage for alle børnehaver i Thisted Kommune (2013)
Nationalpark Thy klasseværelset (2014-)
Plantning af ny skov v. Lodbjerg med Sønderhå-Hørsted Friskole (2014)
Undervisning af naturressourcestuderende m.m. på Københavns Universitet i natur og
samfund (2011- )
Undervisning af biologisstuderende på Aarhus Universitet (2010)
Foredrag i mange forskellige fora – i Thy og rundt omkring i Danmark, senest fx i
København (2013), Lille Vildmose (2014), Roskilde (2014)

Evaluering af indsatsen
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Undervisning på mange niveauer fra grundskole, over aftenskoler og højskoler og til landets
universiteter bidrager med at øge forståelsen for naturen i samfundet og medvirker til at styrke
stoltheden i lokalområdet for og kendskabet til Nationalpark Thy.

8. Nationalparkens formål nr. 6: Støtte en udvikling til gavn for
lokalsamfundet

Nationalpark Thy skal støtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet,
med respekt for beskyttelsesinteresserne.

8.1 Målsætning nr. 11: Udvikling i samspil med omgivelserne

”Udviklingen af nationalparken skal ske i et samspil med omgivelserne.”
Etableringsfasen og den første planperiode for Nationalpark Thy har været præget af den
største globale finanskrise i mange år. Det har været en periode, hvor de store byer oplever
vækst og tilflytning, mens landområderne oplever fraflytning og andre ”udkantsproblematikker”.
Om samfundsudviklingen generelt i Thisted Kommune kan læses i denne redegørelses afsnit
2.5. I det følgende forsøges beskrevet det, der er sket i selve nationalparken eller dens
umiddelbare nærhed – om end dele af det trækker tråde ud til hele Thy og endda videre endnu.

8.1.1. Øget naturinteresse i lokalsamfundet
Processen op til og etableringen af Nationalpark Thy har givetvis skabt en større interesse for
Thys særlige natur blandt en stor del af lokalbefolkningen.
En undersøgelse fra 2012 gennemført af studerende på markedsføringsøkonomuddannelsen
under University College Nordjylland har vist, at 83 % af thyboerne har kendskab til
nationalparken og at kendskabet især er opnået via TV og lokale aviser. De fleste aldersgrupper
har en kendskabsgrad over 90 % (særdeles højt). Kendskabet var lavest blandt de 9-18 årige
(30 %) og de 89-98 årige (33 %)!
82 % oplyser, at de er stolte af, at området har fået status som nationalpark. 49 % er endda så
stolte, at de viser nationalparken frem, når de har gæster. De fleste i undersøgelsen oplyser, at
de foretrækker naturen som helhed i Nationalpark Thy (63 %), fremfor særlige naturtyper og
41 % af dem benytter nationalparken på ugentlig eller månedlig basis.
Over halvdelen af dem, der kendte Nationalpark Thy kendte også til Nationalpark TV (53 %) og
over halvdelen af disse ser Nationalpark TV flere gange om måneden.

8.1.2 Frivilligsatsning
Mange i lokalsamfundet bakker op om Nationalpark Thy og involverer sig i nationalparkens drift,
udvikling og informationsvirksomhed. Det står bl.a. klart ved Støtteforeningen for Nationalpark
Thys etablering og fortsatte eksistens.
Samlet set er der i alt 29 organisationer, der bidrager til nationalparkens virke gennem arbejdet
i nationalparkens bestyrelse og råd.
Dertil kommer, at Nationalpark Thy allerede tidligt i forløbet valgte at undersøge muligheden for
at engagere lokalbefolkningen i konkrete opgaver. Samlet set er der mere end 200 mennesker,
der bidrager med stort og småt til nationalparkens udvikling. Det frivillige engagement ses
desuden som tegn på, at Nationalpark Thy også er blevet ”thyboernes nationalpark”.

112

Nationalpark Thy

Redegørelse for udviklingen

Februar 2016

Antal personer involveret i drift og
udviklingsprojekter med frivilligt arbejde i
Nationalpark Thy 2010-2014
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Figur 54. Udviklingen i antallet af personer, der er involveret som frivillige i nationalparkens drift, udvikling
og informationsvirksomhed.

I Figur 54 ses antallet af frivillige de enkelte år opgjort på de forskellige projekter/områder, som
de er involveret i. Dertil kommer også de mange, der bistår nationalparken med øget viden om
områdets natur ved indrapportering til fx www.fugleognatur.dk, www.dofbasen.dk m.fl.
Det vurderes, at være en stor succes med involvering af frivillige i udvikling, drift og
informationsvirksomhed. Dels giver det ejerskab, stolthed og øget vidensniveau til de, der
engagerer sig, dels løses mange flere opgaver, end det på nogen måde ellers kunne være
muligt. Denne satsning bør der således bygges videre på i den
næste planperiode.

8.1.3 Landbrug, fødevareproduktion og non‐food

Nationalpark Thy har kun ganske lille andel af kommunens
landbrugsarealer, idet nationalparkens afgrænsning mod øst
primært er afgrænsningen mod landbrugslandet. En analyse
udført af Orbicon i 2011 af landbrugsarealer har vist, at der
totalt var 395 ha i omdrift (korn, grovfoder og andet) samt
1.767 ha vedvarende græs m.m.
Thy er ifølge formand Uffe Bie for Økologisektionen i Landbrug &
Fødevarer ”det sted i Danmark, hvor mest landbrugsjord (12,2
%) bliver dyrket økologisk bl.a. på grund af områdets store
naturarealer og ikke mindst Nationalpark Thy”xxx. De økologisk
drevne arealer fremgår af Figur 55.
Nationalparken har ved hjælp af en arbejdsgruppe udarbejdet
kriterier for såvel fødevarer som non food produkter. Et
certificeringsudvalg bistår med drøftelse af årligt indkomne
ansøgninger med henblik på endelig beslutning i
nationalparkens bestyrelse.
25 virksomheder har i perioden 2012-14 opnået tilladelse til at
bruge nationalparkens logo i forbindelse med fødevarer og nonfood produkter. Det gælder dels primærproducenter, der fx har
får, kreaturer eller bistader i Nationalpark Thy, dels
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sankningsvirksomhed, der fx samler bær og urter til brug for produkter, og dels forarbejdningsog salgsvirksomheder, der sælger forarbejdede produkter med oprindelse i Nationalpark Thy.
Der kan således købes et rigt udvalg af varer med oprindelse i Nationalpark Thy: fx skind, garn,
træskåle, klokkelyngshonning, mosebøllehonning, lamme-grillpølser, whisky, øl,
blomstersukker, urtethe, kryddersnaps, geléer og saft, ligesom restauranter og andre i området
har mulighed for direkte eller via den socialøkonomiske virksomhed Thy Skovservice, at indkøbe
eller indsamle urter og bær fra nationalparken omfattet af aftale med Naturstyrelsen om
kommerciel indsamling.
NaturErhvervsstyrelsen har i 2014 besluttet at udvide arealerne godkendt til økologisk biavl.
Her er nu udpeget tre områder i Nationalpark Thy – i den vestligste del af Hanstholm
Vildtreservat, i et område omkring Lyngby samt i et område på Agger Tange.
Der er i oktober 2014 åbnet et vildtslagteri i Bedsted, der vurderes at kunne få betydning også
for afsætning af lokale produkter i området baseret på vildt fra bl.a. Nationalpark Thy.

8.1.4 Nationalpark Thys brand‐værdi
Da Nationalpark Thy blev indviet i 2008 blev et nyt brand samtidig etableret. Nationalparker er
et begreb, der blev opfundet i USA med etableringen af Yellowstone National Park i 1872 og
som siden har spredt sig til de fleste egne af verden. De første europæiske nationalparker blev
indviet i Sverige i 1909. Begivenheden fejres hvert år i europæiske nationalparker den 24. maj
som den internationale nationalparkdag.
Brandet Nationalpark Thy kan således siges at læne sig op ad et internationalt brand, der på
forhånd er kendt af mange – også af danskere i forbindelse med rejser i udlandet.
Konstellationen mellem nationalpark og Thy er dog først officielt etableret med indvielsen i
2008.
Som led i et forprojekt omkring erhvervsudvikling, fik Nationalparkfond Thy analyseret
eksponeringen i de danske medier i 2013 (fraregnet Nationalpark TV). Undersøgelsen viste, at
over 82 mio. teoretisk set havde læst eller set artikler, hvori Nationalpark Thy var nævnt.
Omsat til annoncekroner svarer til det en markedsføringsværdi på knap 14 mio. kr.
Nationalparkfond Thy har fået analysen gentaget for 2014. Undersøgelsen i 2014 viste, at ca.
60,2 mio. teoretisk set havde læst eller set artikler, hvori Nationalpark Thy var nævnt. Omsat til
annoncekroner svarer dette til 11,6 mio. kr. For 2014 blev Nationalpark TV desuden vurderet i
analysen. Med et estimeret samlet seertal på 2,9 mio. på tre TV-kanaler samt på internettet,
estimeres annonceværdien til 27 mio. kr. Samlet set kan værdien af Nationalpark Thys brand i
2014 estimeres til 38,6 mio. kr.
Faldet i læsertal kan bl.a. skyldes, at der i 2013 var meget fokus på ulv som ny art i Danmark,
og at der ofte i artikler blev refereret til den først ulv, der blev fundet død i Nationalpark Thy i
2012. Det vurderes dog, at der er et potentiale for flere historier i pressen fra Nationalpark Thy.
Således har det primært været de lokale og regionale skrevne medier, der har været i fokus i
perioden (udover Nationalpark TV). Der kan således arbejdes mere målrettet med
kommunikationen omkring Nationalpark Thy.

8.1.5 Besøgstal i Nationalpark Thy
Nationalpark Thy har en geografisk udformning, der gør det svært at måle antallet af
besøgende i selve nationalparken. Der indløses ikke billet til Nationalpark Thy og det er svært at
sige, hvor stor en del af omsætningen i lokalområdet, der er relateret til nationalparken.
En analyse af benyttelsen i området blev udarbejdet i februar 2005 som led i
undersøgelsesprojektetxxxi. I analysen blev den organiserede benyttelse opgjort til ca. 70.000
per år, mens den uorganiserede benyttelse blev opgjort til ca. 707.000. Analysen nævner, at
der på baggrund af generelle udviklingstendenser forventes en forøgelse af antallet af
uorganiserede besøgende (gåture ved strand og skov, badning m.m.). I analysen nævnes også,
at der kan forventes tilgang af golfspillere på banen i Nystrup Klitplantage, samt stigning i
mountainbiking og orienteringsløb. Ligeledes forventedes en stigning i søsport: kano, kajak,
windsurfing og kitesurfing. Det er dog ikke noget, der findes tilgængelige data, der kan påvise.
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En studerende fra Markedsføringsøkonomuddannelsen under University College Nordjylland har
analyseret diverse statistikker fra området og fundet frem til en metode, der fremadrettet kan
bruges til at opgøre besøgstal. Denne undersøgelse indikerer et niveau på ca. 1,1-1,4 mio.
besøgende i nationalparken i 2013. Der kan således være tale om en betydelig stigning i
besøgene på trods af den faldende tendens i den officielle turiststatistik. Kommunens egne
indbyggere udgør en stor andel af de samlede besøgstal i denne opgørelse, men også
endagsbesøgende udgør en ret stor gruppe. Hvis dette anslåede besøgstal er korrekt, ligger
Nationalpark Thy som attraktion i klasse med nogle af landets største betalingsattraktioner:
Zoologisk Have og Den Blå Planet, begge i Københavnxxxii. Til sammenligning nævnes ofte ca.
1,5 mio. besøgende på Skagen Odde, som ellers regnes for en af de allerstørste
naturattraktioner i Danmark.
Hvis man kan sammenligne besøgstallene, bemærkes det, at fx 1,2 mio. besøgende i 2013 ville
svare til en stigning på 60 % siden 2005. Sammenholdt med udviklingen i beregnede
overnatninger for Thisted Kommune på ca. 45 % virker dette ikke usandsynligt, når det
sammenholdes med, at folk i lokalområdet selv udgør en stadig større del af de besøgende i
Nationalpark Thy.

8.1.6 Turisme i Nationalpark Thy og Thisted Kommune

Turismen i Danmark har ifølge et faktaark fra Erhvervs- og Vækstministerietxxxiii samlet oplevet
en tilbagegang i den udenlandske turisme, mens Europa som helhed er gået frem. Det skyldes
bl.a. at Danmark er et af de dyreste lande at være turist i og at turisterne ikke er tilfredse med
forholdet mellem pris og kvalitet i Danmark. Andre årsager til udviklingenxxxiv er ændrede
rejsemønstre og nye destinationer, der tiltrækker mange turister fra vores traditionelle
nærmarkeder. Tendensen er desuden, at turisterne afholder flere, men kortere rejser i forhold
til tidligere.
Kystturismen udgør 40 % af den samlede omsætning i dansk turisme og har de seneste 20 år
oplevet et fald på 27,5 %. Regeringen har derfor i sin vækstplanxxxv fra 2014 foreslået en række
initiativer, som skal vende denne tendens og skabe vækst indenfor bl.a. kyst- og
naturturismen. Et af initiativerne er etableringen af et udviklingsselskab for Kyst- og
Naturturisme, som det er aftalt med de danske regioner, skal ligge i Nordjylland.
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Figur 56. Statistik over overnatninger i alle kystkommuner, Nordjylland og Thisted Kommune
(campingplads, feriehus, feriecenter, hotel, vandrerhjem og lystbådehavne). * Kystkommuner er Danmark
fraregnet København og omegn, Aarhus, Aalborg og Odense. Kilde: Center for Kystturisme.

Turismen har aldrig udgjort et dominerende erhverv i Thy og gør det stadig ikke. 2,4 % af
arbejdsstyrken (509 personer) i Thisted Kommune var i 2013 beskæftiget indenfor hotel- og
restaurantdrift ifølge Danmarks Statistik. I 2002 var 2,6 % (623 personer) i Thisted Kommune
beskæftiget indenfor branchen. Til sammenligning var 3,4 % af arbejdsstyrken på landsplan
beskæftiget indenfor hotel- og restaurationsdrift i 2013.
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Dertil kommer selvfølgelig omsætning i andre brancher, hvor turisterne udgør en andel fx
transport, detailhandel, fødevarer, kultur, forlystelser, rejseservice m.m., der ikke klart kan
trækkes ud af statistikken. Overnatning og restaurantbesøg udgjorde på landsplan i 2011 31 %
af turismens samlede omsætning. Visit Nordjylland angiver turismeomsætningen i Thisted
Kommune (2011) til 667 mio. kr.
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Figur 57. Udvikling i indberettede overnatninger til Danmarks Statistik for Thisted Kommune. Kilde:
Videncenter for Kystturisme.
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Figur 58. Udviklingen i indberettede overnatninger (2007-2013) og i beregnede overnatninger (20052010). Kilde: Center for Regional- og Turismeforskning, Videncenter for Kystturisme samt VisitDenmark.

Turismen i Thisted Kommune og i Nordjylland målt på de officielle overnatninger indberettet til
Danmarks Statistik, har ligesom det øvrige Danmark oplevet et fald gennem de senere år (Figur
57).
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Alene i Thisted Kommune har nedgangen i indberettede overnatninger siden 2008 været på ca.
20 %. Visit Nordjylland har tidligere forklaret, at faldet i antal overnatninger delvis kan forklares
med fald i kapacitet. Frasalg af ferieboliger på feriecentre ved fx Agger Havn og Vigsøxxxvi kan
således være medvirkende årsag til faldet, uden at det nødvendigvis betyder færre reelle
overnatninger i området. Det skal desuden bemærkes, at de indberettede overnatninger kun
tælles med for hoteller med mere end 40 sengepladser og campingpladser med mere end 75
pladser. Af denne statistik kan således ikke udledes, at det har været positivt for turismen i
området, at der er etableret en nationalpark i 2008.
Det er dog blevet klart, at datagrundlaget på kommunebasis kan forekomme utilstrækkeligt og
ikke give et retvisende billede for udviklingen i reelle overnatninger i Thisted Kommune. Der er
mange mindre overnatningssteder i området omkring Nationalpark Thy og ferieboliger på
feriecentre gennem en årrække er solgt fra.
En rapport fra Center for Regional- og Turismeforskning udarbejdet for Videncenter for
Kystturisme har vist, at der er i perioden 2005-2010 er sket en stigning i ”beregnede
overnatninger”. De beregnede overnatninger, der her benyttes indeholder bl.a. frivillige
indberetninger fra mindre hoteller og campingpladser, overnatning hos familie og venner,
endagsturister og ophold i eget feriehus og udlån til venner/familiexxxvii.
I Figur 58 er de beregnede overnatninger offentliggjort af Visit Denmark sat op overfor de
indberettede overnatninger til Danmarks Statistik. Beregnede overnatningstal for 2013 ventes
offentliggjort i foråret 2015. De beregnede overnatningstal viser samlet set en stigning i
turismen på 45 % for hele perioden 2005-12. For årene 2005-2008 er stigningen nærmest
eksplosiv (60 %). Det kan ikke udelukkes, at ændringer i beregningsmetode kan have en
betydning herfor. Visit Denmark gør opmærksom på, at man skal være varsom med
sammenligninger mellem årene og alene se på tendenser.
Tendensen i de registrerede overnatninger er faldende i perioden, mens tendensen i de
beregnede overnatninger er kraftigt stigende i perioden 2005-2008 med et efterfølgende fald i
2009 og en stabilisering af niveauet i årene 2010-12. Det bemærkes, at det ikke har været
muligt at finde data senere end 2012 (primo juni 2015).
I 2005 blev det besluttet lokalt i Thy, at man gerne så etableringen af en nationalpark i Thy.
Det kan allerede i årene inden nationalparken blev indviet i 2008 have påvirket turismen i
området. I 2006 blev oprettet en yderligere færgerute med angiveligt ganske billige billetter
mellem Hanstholm og Norge. Oplysninger fra Hanstholm Havn angiver, at der i 2007 var
414.951 passagerer og i 2008 372.424 passagerer på færgerne til/fra Hanstholm. Også det kan
have påvirket turismen i området. Endelig buldrede væksten derudad i årene frem til
finanskrisen i 2007-08, hvad der også kan have påvirket turismen i området.
I 2008 indvies Nationalpark Thy og færgeruterne mellem Hanstholm og Norge ophører.
Færgedriften til Færøerne og Island med et væsentligt mindre passagertal opretholdes frem til
2010xxxviii. Et fald i overnatninger efter 2008 kan således have sin årsag i færgedriftens ophør.
I foråret 2010 blev skilte sat op i området, der viste, hvor Nationalpark Thy var, når man kom
kørende. Vejdirektoratet havde på det tidspunkt næsten færdiggjort en vejregel om skiltning til
de danske nationalparker.
De to modsatrettede tendenser viser, at det ikke umiddelbart kan konkluderes, om Nationalpark
Thy har haft nogen effekt på turismen i Thisted Kommune. Der kan derfor heller ikke påvises en
direkte effekt af de tiltag, som Nationalpark Thy har sat i værk med fx deltagelse i feriemesser,
annoncer i magasiner m.m. Det kan ikke direkte aflæses som stigninger i antal overnatninger.
Ingen kan dog vide, hvordan udviklingen havde været uden etableringen af nationalparken.
Enkelte virksomheder kan dog fortælle en ganske anderledes historie. Således beretter
indehaveren af Stenbjerg Kro i en artikel om 25 års jubilæum i maj 2015 følgende: ”De første
15-20 å sad jeg og spillede kort med girokortene. Det har ikke altid været en dans på roser.
Men nu har vi det sådan, at vi kan betale vore regninger, og det er godt… I forhold til for syv år
siden, så går det forrygende. Sidste år steg vores omsætning med 400.000 kr – men det gjorde
lønomkostningerne også”xxxix.
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Figur 59. Udvikling forholdsmæssigt i beregnede overnatninger i Thisted Kommune sammenlignet med
andre kystkommuner. Kilde: VisitDenmark og Center for Kystturisme

Sammenligner man med tendenserne i andre kystkommuner syd for Thisted kommune (Figur
59) ses en tilsvarende brat stigning i 2005-07 i Lemvig og Ringkøbing-Skjern kommuner – her
topper overnatningstallene dog i 2007 og der sker et fald i 2008. Der indtræffer først et fald i
Thisted Kommune i 2009 – og faldet er mindre brat end i Lemvig og Ringkøbing-Skjern
kommuner. Dette mindre fald i en periode, hvor færgedriften forsvinder fra området, kan være
et tegn på, at udviklingen i Thisted Kommune ville have været mere negativ uden en
nationalpark.
Der henvises desuden til erfaringerne fra cykelturismeprojektet ”Powered by Cycling –
Panorama”, som Nationalpark Thy medvirkede i (beskrevet i afsnit 6.1.1).
Videncenter for Kystturisme har i 2014 afsluttet to store projekter, som involverer turismen i og
omkring Nationalpark Thy. ”Oplevelsesbaseret kystturisme” og ”Udvikling af stedbundne
turismekoncepter i danske kystferiebyer – en genfortælling af den klassiske badeferie”. Det
første projekt havde et demonstrationsprojekt om erhvervsmæssig vækst i tilknytning til
naturoplevelser (”Kysten som service-landskab”), der bl.a. omhandlede Nationalpark Thy, mens
det andet havde et delprojekt: ”Cold Hawaii – to byer, én bølge” med kystbyerne Vorupør og
Klitmøller. Turismeprojekterne er afrapporteret samlet i ”Hvidbog: Oplevelsesbaseret
kystturisme”xl.
Projektet i Vorupør og Klitmøller har blandt meget andet vist, at besøgende i området primært
kommer på grund af mulighederne for naturoplevelser (Figur 60). Undersøgelsen viser også, at
der savnes information om nationalparken i Vorupør. Dette behov søges imødekommet ved
etablering af et nationalparkcenter i Vorupør, som der arbejdes på at skaffe finansiering til.
Besøgsfrekvensen er generelt lav (1-3 %), mens forventninger om et kommende besøg er
højere. Det peger på behovet for en styrket markedsføringsindsats overfor udvalgte målgrupper
og en indsats for at synliggøre nationalparkernes attraktivitet og oplevelsestilbud.
Resultaterne i projektet ”Kysten som servicelandskab” viser, at 49 % af danskerne kender til
Nationalpark Thy (tallene for Nationalpark Vadehavet og Mols Bjerge er 35 hhv. 32 %)xli.
Kendskabet til de danske nationalparker er lavt. Besøgsfrekvensen er dog generelt lav (1-3%),
mens forventninger om et kommende besøg er højerexlii. Det peger på behovet for en styrket
markedsføringsindsats overfor udvalgte målgrupper og en indsats for at synliggøre
nationalparkernes attraktivitet og oplevelsestilbud.
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Figur 60. Visualisering af interviewede gæsters vigtigste positive oplevelser i Klitmøller og Vorupør. Kilde:
Center for Kystturismexliii.

En analyse gennemført i ”Kysten som servicelandskab” viser desuden, at der er en relativt høj
tilfredshed blandt besøgende i Nationalpark Thy (Figur 61). Således svarer 70 % af de
adspurgte, at de vil anbefale Nationalpark Thy som destination til en ven eller kollega, mens
kun 6 % vil fraråde venner og kolleger at besøge Nationalpark Thy. Tallene viser, at der stadig
er mulighed for forbedringer af oplevelsen, der kan påvirke dette. Og det er det, de to projekter
arbejder med at komme med redskaber til.
Respondenterne i undersøgelsen i Nationalpark Thy er i høj grad danske (74 %) og kommer
især fra Region Midtjylland og Region Nordjylland. De er primært på ferie (81 %, flest i lejet,
lånt eller eget sommerhus eller på camping). 70 % af respondenterne har før besøgt området.
Respondenterne i undersøgelsen fra Nationalpark Mols Bjerge kommer især fra Region
Midtjylland, er på ferie eller udflugt og har i langt mindre grad besøgt området før.
I projektet ”Kysten som servicelandskab” har turistvirksomheder arbejdet sammen om et
særligt ”Thy manifest”, der bygger på: ”Vi i Thy møder dig med lune og imødekommenhed. Her
bliver du blæst igennem i den vilde, rå og storslåede natur. Her er højt til himlen (både i
naturen og mentaliteten) og plads til at være den du er.” Værdierne er ro, lune og
beskedenhed. Og det er et løfte, at man som besøgende bliver blæst igennem!
Projektet viste, at det er centralt for udviklingen af nationalparkturisme, at det lykkes at koble
en natur- og nationalparkfaglighed med turismeerhvervet, som er centralt i forhold til at
formidle oplevelserne til turisternexliv.
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Figur 61. Anbefalingsgrad for besøgende i Nationalpark Thy og Nationalpark Mols Bjerge. Kilde:
VisitNordjylland, Kysten som servicelandskab (endnu ikke offentliggjort).

Demonstrationsprojektet ”Kysten som servicelandskab” har vist, at det vil være til gensidig
gavn, hvis erhvervet, nationalparken, turismeorganisationer, erhvervsservice samt kommuner
lokalt arbejdede tættere sammen. Og internationale analyser og casestudier viser, at der er et
udviklings- og vækstpotentiale i det lokale erhvervsliv baseret på nye gæster i
nationalparkerne. Men det kræver, at erhvervet aktiveres i et tæt samarbejde med områdets
primære interessenter. Erhvervet spiller en central rolle for gæsternes forståelse af
nationalparken, da det er dem der er garanter for kvaliteten og service i produkter,
overnatning, bespisning samt mange af oplevelserne. Samtidig er erhvervet med til at formidle
fortællingen om nationalparken til mange af deres gæster.
Projektet viste, at mange af de lokale erhvervsdrivende i stigende grad oplever, at gæsterne
spørger ind til nationalparken. Spørgsmål som, hvor ligger nationalparken? Hvilke dyr kan man
se, og er der sjældne dyr? Må vi gå i nationalparken, og hvornår er der en guidede tur? Kan vi
se ulven? Er blot nogle af de mange spørgsmål, gæsterne ønsker svar på. Flertallet af erhvervet
har ikke det indgående kendskab til nationalparkens flora og fauna, som gæsterne forventer.
Heldigvis kan enkelte af dem knytte fødevareprodukter til nationalparken, men faktum er, at
erhvervet i høj grad kunne aktiveres mere. Herigennem vil gæsterne få en større
helhedsoplevelse af at besøge nationalparken og området. Samtidig vil et større kendskab hos
erhvervet have potentiale for dem i forbindelse med at udvikle deres forretninger.
Endvidere viste projektet, at de naturinteresserede turister er et interessant segment for
nationalparkerne at tiltrække til området. Men det kræver at kvaliteten er høj i hele
værdikæden i forhold til aktiviteter, oplevelser, produkter, bespisning- og overnatningstilbud.
De naturbaserede turister er motiveret af forskellige faktorer, og kan segmenteres efter deres
holdning og attitude til miljøet samt de aktiviteter, de udfører. De ønsker en høj grad af ”value
for money”, og er typisk kendetegnet ved et højt døgnforbrug, fordi de efterspørger høj service
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og oplevelser, der er direkte forbundet med naturen. Naturturisternes motiv for at besøge
eksempelvis en nationalpark bunder typisk i behovet for at lægge bylivet bag sig og få den rene
naturoplevelse. Naturturisterne sætter pris på uforstyrrede oplevelser i naturen, som indeholder
elementer af læring, afslapning og adventure. Det er dog ikke længere tilstrækkeligt for
turisterne at realisere sig selv gennem gåture ved havet. Flertallet af de nuværende
naturturister efterspørger forskellige typer af passive oplevelser, som eksempelvis sort sol,
østers- og sælsafari. Hertil kommer et stigende antal naturturister, der efterspørger aktive
oplevelser som kajak, vandreture, rideture, cykling m.m., hvor de ønsker den uberørte natur,
som kulisse for deres aktiviteter15. Gæsten vil ikke blot opholde og beskue naturen – de vil
interagere, blive klogere og skabe minder. I udviklingen af nye produkter og oplevelsestilbud er
det derfor vigtigt, at der tages udgangspunkt i naturturisternes behov og motiver.
Hvidbogen der samler kystturismeprojekternes erfaringer opsummerer følgende omkring
nationalparker i et turistmæssigt perspektiv: ”Mange steder i verden er nationalparker drivere
for en øget turiststrøm og et oplevelsesprodukt, som kan tiltrække et bredt publikum, der
ønsker særlige natur- og dyreoplevelser. De nyetablerede danske nationalparker har på sigt
samme mission på markedet; nemlig at kunne tiltrække et stigende antal naturturister, der vil
bruge parkerne som én blandt flere grunde til at besøge Danmark…
… Hvidbogen viser eksempler på, at god byplanlægning kan fremme turismen. Det er afgørende
med en fysisk sammenhængskraft på destinationen og at de fysiske faciliteter appellerer til
turisterne. Det handler om at se helhedsorienteret på stedet, skabe intelligente koblinger
mellem by og land, øge tilgængelighed og adgangsveje – og bygge nye overnatningsmuligheder
for turisterne. Som eksempel på turistrelateret byplanlægning kan nævnes Nørre Vorupør i Thy.
Her er der blevet etableret Danmarks første havbad med mange funktioner, etableret forskellige
servicefaciliteter for surfere og andre turister og hvor et kommende besøgscenter for
Nationalpark Thy også etableres. På denne måde bliver Nørre Vorupør en by, der appellerer til
mange forskellige slags turister.
… Ved at etablere nationalparker i Thy, Mols Bjerge og Vadehavet er der åbnet et
mulighedernes land for naturturisme i bred forstand. Nationalparkerne er rammen om et væld
af spændende outdooraktiviteter og muligheden for spændende formidlingsaktiviteter fra
naturvejledere... Samtidig har der gennem projekterne vist sig et behov for et kompetenceløft
hos de lokale turismeaktører omkring nationalparkerne. Uanset om tilgangen er ”bottom up”
eller ”top down” har aktørerne brug for viden om nationalparkerne, om hinandens styrker og
om mulighederne for at forbedre serviceniveau og indtjening.”

8.1.7 Kendskab til Nationalpark Thy i vore nabolande
Visit Denmark har i 2015 udarbejdet en brandmåling over kendskabet til danske attraktioner og
seværdighederxlv. Heraf fremgår kendskabet til Nationalpark Thy i Norge, Sverige, Tyskland,
Holland og Storbritannien. Blandt briterne ligger Nationalpark Thy som nr. 13 (7 %), blandt
tyskerne som nr. 36 (4 %), blandt hollændere som nr. 30 (3 %), blandt nordmænd og
svenskere som nr. 53, hvor det var 5 % af nordmændene, der kendte Nationalpark Thy og 3 %
af svenskerne. Det forventes, at en sådan brandmåling vil kunne følges også i de kommende år.

8.1.8 Thisted Kommunes projekt ”Det gode liv ved kysten” og Cold Hawaii
I 2007 indgik Thisted Kommune partnerskabsaftale med fonden Realdania om samarbejde i
projekt ”Mulighedernes Land”, der også omfattede aftaler med Bornholm og Lolland. Indenfor
Thisted Kommunes projekt opstod på baggrund af borgeridéer projektet ”Det gode liv ved
kysten”, lokaliseret tre forskellige steder: Klitmøller, Nr. Vorupør og Krik. Alle steder har det til
fælles, at de giver forbedret adgang til kysten.
I Klitmøller er ”Foreningsvejen” etableret. Det er en ca. 400 m. lang promenade i beton, der
forløber langs kysten og i begge ender åbner for nedgang til havet. Her er desuden genopført
”Hummerhuset” – et klub- og værested for Surfklubben NASA og Biologisk Forening for
Nordvestjylland. Hummerhuset, der tidligere var et gammelt hus, der var blevet tilovers fra
hummerfiskeriet og anvendt som klublokale for de to foreninger. Det nye ”Hummerhus” har
udsigtsterrasse på tagetagen og huset benyttes bl.a. også til den årlige begivenhed ”Cold
Hawaii PWA World Cup i Wave Performance”, der blev afholdt i Klitmøller første gang i 2010.
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I Nr. Vorupør er der også etableret en ”Foreningsvej”, der forbinder arealerne omkring
Landingspladsen og parkeringslommer mod syd.
I Krik blev Kulhuset bygget – et mødested for områdets beboere, Kulpladsen og Krik Bro
renoveret og sidste skud på stammen er tre shelters, placeret i en bevoksning bag Kulhuset
med adgang til husets offentlige toiletter og udekøkken. Den gamle mole er desuden blevet
renoveret.
Staten gennemførte i 2011–12 en større renovering af Vorupør Mole hvorefter molen blev
overdraget til Thisted Kommune. I forbindelse med renoveringen opstod muligheden for
etablering af Danmarks første havbad, som indviedes i august 2014. Havbadet består af et ca.
50 x 50 m bassin med en gennemsnitlig vanddybde på 1½ m. omkranset af molen og
betontrapper på tre sider og en ”strandbred” på den fjerde side. Havbadet står i forbindelse
med havet udenfor Vorupør gennem aflukkelige skots, der sørger for vandudskiftningen i
bassinet.
Havbadet har dannet ”skole” for Naturstyrelsens nye tiltag med at åbne for 10 projekter
indenfor klit- og strandbeskyttelseslinien, til en yderligere understøtning af turismepotentialerne
langs de danske kyster. Det er tanken at supplere badet med div. velfærdsfaciliteter indenfor de
kommende år.
Både Klitmøller og Vorupør er efterfølgende blevet begunstiget med fondsmidler fra bl.a.
Realdanias satsning ”Stedet Tæller – hvilket viser at igangsætningen af de kommunale
projekter kan være nøglen til yderligere udvikling af et område.
Thisted Kommune er i de senere år blevet særligt kendt for surfing på grund af de senere års
World Cup i disciplinen wave performance, der i 2014 afholdtes for femte år i træk.
Arrangementet tiltrækker både verdenseliten og andre surfinteresserede inkl. folk, der kommer
for at se på. I 2013 fik arrangementet ekstra opmærksomhed med deltagelse af kronprins
Frederik.
Som led i kystturismeudviklingsprojekterne nævnt i det foregående afsnit (8.1.6) har Thisted
Kommune deltaget med Vorupør og Klitmøller, som de to byer der rummer et særligt
kystturismepotentiale. VisitNordjylland, Thy Turistforening, Thisted Kommune og 12-15
erhvervsvirksomheder har i projektet arbejdet med følgende en fælles stillingtagen til og
afklaring af, hvad der er det fælles afsæt i den fremtidige kystturismeudvikling. Nationalpark
Thy har været et gennemgående element i drøftelserne; men aktørkredsen besluttede at bygge
på Cold Hawaii, som det fælles afsæt for samarbejde mellem erhvervsaktører på tværs af de to
byer, markedsføring og produktudvikling. Cold Hawaii skal her forstås som kyststrækningen
med alle de mange muligheder for aktive naturoplevelser, der ligger her. Grundstenene i Cold
Hawaii-forståelsen er i denne sammenhæng: Surf, havbad, landingsplads og Nationalpark Thy. I
den ramme er der rigtig mange tilbud til alle, der værdsætter aktive naturoplevelser – uanset
om det drejer sig om en stille gåtur, en mountainbiketur eller en vild surfoplevelse. Vi lægger os
derfor op ad VisitDenmarks målgrupper ”Sjov, leg og læring” samt ”Det gode liv”, først og
fremmest med fokus på interessen for aktive naturoplevelser, mere end på en bestemt
aldersgruppe.
Med det fælles afsæt er der udarbejdet en kommunikationsplan og en designguide, som skal
sikre en mere systematisk og ensartet udbredelse af Cold Hawaii-fortællingen. En serie
pakkeprodukter ventes på markedet i 2015, som skal signalere, at der er mange spændende og
samlede aktiviteter i Vorupør/Klitmøller-området og som fletter byer og erhvervsaktører
sammen.

8.1.9 Trafiktællinger på kystvejen
For evt. belysning af mertrafik, som følge af etablering af Nationalpark Thy har Thisted
Kommune gennemgået div. trafikmålinger, foretaget på Kystvejen i perioden 2007 – 2013.
Måleplacering

Tidspunkt

Årsdøgnstrafik
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Hverdagsdøgnstrafik

ugedøgnstrafik
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Stenbjerg

Juli 2007

2654

3042

3122

Stenbjerg

Maj 2010

1600

1586

1633

Mellem Klitmøller og Hanstholm

Juni 2008

1369

1552

1472

Mellem Klitmøller og Hanstholm

September 2009

1290

1425

1372

Mell. Klitmøller og Hanstholm

August 2011

1625

2064

1912

Nord for Vestervig

Maj 2013

1261

1250

1300

De foretagne målinger er desværre ikke sammenlignelige, da de er foretaget forskellige steder
og på forskellige tidspunkter. Der er således på det foreliggende grundlag ikke muligt at sige
noget om, hvorvidt trafikmængden er steget i Nationalpark Thy.
Iværksatte initiativer
 Engagement af frivillige i Nationalpark Thy, som bistår med en række opgaver indenfor
nationalparkens informationsvirksomhed, drift og udvikling (2010-) bl.a.
nationalparkværter, stivogtere, naturens besøgsvenner, sommer camp for studerende.
 Deltagelse i kystturismeprojekter i samarbejde med Videncenter for Kystturisme og Visit
Nordjylland (2013-14)
 Projektdeltager og medinitiativtager til et EU-støttet nationalt projekt til udvikling af
cykelturisme i større skala (2013-15)
 Etablering af faste og tidsbegrænsede arbejdspladser i Nationalparkfond Thy (2009-)
 Markedsføring i samarbejde med Thy Turistbureau: Feriemesser (2010-2014), annoncer i
danske og udenlandske medier, m.m. (2010-), Thy på Strøget (2012), Thy-Mors på
Rådhuspladsen (2014)
 Artikler og annoncer i lokale turistaviser m.m. (2009-)
 Nationalpark Thy Partnerprogram for oplevelsesudbydere (2011-)
 Initiativer i relation til erhvervsudvikling – herunder analyse vedr. bæredygtig turisme
(2012), certificering af fødevarer (2012-), projekt omkring cykelturisme (2012-14),
afdækning vedr. muligheder og barrierer og projektmodning (2013-14), herunder projekter
i regi af andre omkring fx naturplejekød og grønne møbler af træ fra Nationalpark Thys
overgangszoner.
 Sponsorater, tilskud og støtteopkøb:
o Fotofestival (2009-12),
o Thy Cykelring (2009),
o Bedre adgang til Nationalpark Thy (2009-14),
o Nationalpark Thy Marathon (2009-14),
o Ladywalk i Agger (2010-12),
o Thy til Sanserne (2010)
o Kunstnere i Nationalpark Thy (2010)
o Nationalpark Thy – natur i særklasse (2011)
o Lokale produkter Vildt og Vest (2011) inkl. webshop
o Thy til lands, til vands og i luften (2011)
o Spejdernes Lejr i Holstebro (2012)
o Agger Athlon (2012)
o Thy Race (2012)
o Fiskeruten (2012)
o Tarfisk og vækkelseskage (2012)
o Udstilling om fiskeri og skudefart i Wester Fiskeeksport, Klitmøller (2012-14)
o Den Kongelige Ballet i Nationalpark Thy (2013-14)
Evaluering af indsatsen
Nationalpark Thy har på mange måder medvirket til at udvikle lokalområdet med respekt for
beskyttelsesinteresserne igennem den første planperiode. Den største effekt vurderes
umiddelbart at have været en øget stolthed i området og øget interesse for naturen blandt folk,
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der bor i området. Mange thyboer har fået øjnene op for, at naturen er noget helt særligt i
Thisted Kommune og ikke kun et område ramt af en naturkatastrofe i 1400-tallet og som
forfædrene i det 19. århundrede har været kommanderet ud på tvangsarbejde i. Stoltheden i
dag bunder nok i høj grad i det faktum, at ordet ”nationalpark” er velkendt og signalerer natur
i særklasse. Ulven, der i efteråret 2012 blev opdaget i Nationalpark Thy, har uden tvivl
medvirket til at synliggøre det storslåede og vilde ved naturen langs kysten i Thy. Den har for
alvor fået sat Thy og Danmarks første nationalpark på Danmarkskortet i bevidstheden rundt
omkring.
Den store interesse kan måles i markedsanalyser. Den kan i særlig grad ses i det store korps af
frivillige, der er etableret og som yder en stor indsats til gavn for nationalparkens forskellige
formål. Den kan ses i bogudgivelser om og med nationalparken som tema. Og den kan mærkes
blandt folk, man møder på gaden, som henvender sig spontant, fordi de kender en fra TV. Den
kan ses i de mange forslag, der er kommet til Nationalparkplan 2016-22. Naturen i Thy er
blevet tydeligere i mange dele af lokalsamfundet som konsekvens af oprettelsen af en
nationalpark.
En anden udvikling, der kan spores med afsæt i Nationalpark Thy, er øget omsætning blandt
en række af de virksomheder, som læner sig op ad nationalparkens værdier, fx
fødevareproducenter, forarbejdnings-, oplevelses- og turistvirksomheder, som har fået
mulighed for at markedsføre produkter og oplevelser med nationalparkens logo.

9. Efterskrift
Nationalpark Thy er den første nationalpark i Danmark jf. Lov om nationalparker og er i gang
med at afslutte den sidste planperiode. Det har været en spændende tid for nationalparkens
mange involverede, blandt andet fordi mange nye stier har skullet trædes. At være den første
har krævet ekstra indsats i nogle henseender, men på den anden side har det at være ny, nok
også i andre henseender skabt lidt ekstra ”medvind”.
Det står klart, at vi langt fra er i nærheden af at have realiseret hele den første
nationalparkplan for årene 2010-2016. Det skyldes især, at de afsatte ressourcer langt fra har
kunnet række til de mange initiativer, en ambitiøs bestyrelse gerne havde sat i værk for at give
Nationalpark Thy en flyvende start.
Processen med at revidere nationalparkplanen er derfor en proces, som skal sikre, at bagagen
bringes med videre, hvor det giver god mening, samtidig med at man er åben for ny viden
tilvejebragt igennem årene samt for nye forslag og idéer, der er indkommet i den første
offentlighedsfase. Redegørelsen her har bidraget til dette.
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