
 

  

Redaktør:  
Projektleder Bo Immersen 

bobim@danmarksnationalparker.dk 

#5 

Nyt fra Formidlingsnetværk  

Nationalpark Thy 

Nyhedsbrevet indeholder informationer om aktuelle for-

midlingsindsatser og samarbejder om formidling i Natio-

nalpark Thy.  

 

 

I denne udgave kan du læse om: 

 Invitation til Sandflugtseminar/Formidlingsdag den 17./18. 

september 2016. 

 Et formidlingsprojekt slutter og nye begynder. 

 Nye basiskurser udbydes i efteråret. 

 Nye partnerskabskriterier er på vej. 

 High5 familiebogen er en stor succes.  

 Nyt fra Nationalpark Thy Klasseværelset. 

 Nationalparkcenter Thy— status. 

 Nye ansigter i Nationalpark Thy. 

 Statistik på arrangementer i Nationalpark Thy. 

 

 

 

 

 
Tilmeld/afmeld nyhedsbrevet ved at sende en mail til 

bobim@danmarksnationalparker.dk. 

Nyhedsbrev:  
19. August 2016 

mailto:bobim@danmarksnationalparker.dk
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Formidlingsdag kobles sammen med sandflugtseminar. 

To gange årligt inviterer Nationalpark Thy alle formidlingsinteres-
serede til en dag med fokus på formidling i NPT. Målet med dagen 

er at understøtte formidlingsaktørernes samarbejde og arbejde 
med at formidle NPT, så den samlede formidling støtter op om na-

tionalparkens mål og formål. 

I september bliver Formidlingsdagen gennemført som et sandflugt-
seminar af Museum Thy. Museum Thys medarbejdere vil over to 

dage fremlægge resultater af undersøgelser i sandflugtsområder. 
Professor Lars Clemmensen indleder seminaret, og Kjartan Lang-

sted fortæller desuden om udgravningerne i Torup.  

Se programmet her. 

 

Tilmelding: Senest 1. september til Thisted Museum. Tlf 
97920577, mail butik@museumthy.dk. Evt. Spørgsmål 

til charlotte@museumthy.dk. 

Tid og sted: 17. sept. kl 10-17 og den 18. sept. kl. 10-16. Sted 

oplyses senere. 

Pris: 150 kr. pr. dag inkl. frokost. (NPT betaler for frivillige og for-

midlere i nationalparken. Angiv det ved tilmelding) 

 

 

Styregruppemøde i Formidlingsnetværk Nationalpark Thy 

Formidlingsnetværk Nationalpark Thy afholder styregruppemøde 

den 20. sept. kl 9-12 på Søholtvej 6, 7700 Thisted. Dagsorden 
fremsendes direkte til medlemmerne, men kan også ses på 
https://nationalparkthy.wordpress.com/download/ i ugen før mø-

det.   

 Sandflugtseminar den 17.-18. sept. 2016  

http://nationalparkthy.dk/media/200369/sandflugtsseminar-thy-170916.pdf
https://nationalparkthy.wordpress.com/download/
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Et formidlingsprojekt slutter og nye begynder 

Vi har fået en ny nationalparkplan i foråret, og som du måske 

ved, slutter det  nuværende tre-årige formidlingsprojekt til nytår.  

Friluftsrådet har i de seneste knap seks år støttet op om national-

parkens formidling. De vil de fortsat gøre, men de har ændret 

støttevilkårene til at have fokus på fyrtårns– og samarbejdspro-

jekter, som kan være foregangseksempler for andre. Derudover 

kommer der forhåbentlig et nationalparkcenter, som skal formidle 

nationalparken. 

”Forandring fryder” siger det gamle ordsprog, men alle de nye 

forudsætninger betyder, at vi skal omstille os til nye vilkår, og 

ændre fokus samt organisering omkring nationalparkens formid-

lingsindsats. 

Derfor iværksatte Nationalpark Thy et arbejde i foråret i samar-

bejde med lokale aktører og de andre nationalparker med henblik 

på at udvikle nye fælles projekter, som kan realiseres i samarbej-

de med Friluftsrådet m.fl. Før sommerferien indsendte NPT derfor 

en ansøgning til Friluftsrådet med overskriften ”Bedre kontakt 

mellem natur og mennesker”, som indeholder følgende hovedind-

satser:    

1. Skolen i nationalparken. 

2. Kvalitetsvandrestier. 

3. Code og conduct. 

4. Oplevelsen forbedres gennem kompetenceløft. 

 

Visionen er, at flere skal have storslåede naturoplevelser, der gør 

indtryk.  

Nationalpark Thy vil understøtte gæsterne i at få et positivt for-

hold til naturen og nationalparkens værdier. De fire indsatser skal 

med hver sin indgangsvinkel gøre det nemt at opleve naturen, 

tilegne sig viden om den samt opnå færdigheder til at færdes 

hensigtsmæssigt i den. 

 

Forandring fryder 
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De fire basiskurser udbydes igen i efteråret 

Vi har netop opdateret websiden med nye kursustilbud målrettet 
formidlere, frivillige samt lærere. Der er mange tilbud at vælge 

mellem. 

De fire basiskurser er målrettet formidlere, der gerne vil være 

formidlingspartnere og frivillige værter. 

Kurserne afvikles fire onsdage fra den 26. oktober—16. novem-
ber 2015. Vi har netop indgået et samarbejde med VUC Thy-Mors 

omkring afvikling af kurserne. Det betyder bl.a. at undervisnin-

gen foregår i Thisted og at man skal tilmelde sig direkte til VUC. 

Se forløbene på www.nationalparkthy.dk/udvikling-og-

samarbejde/nationalpark-skolen/   

Nationalpark Skolen er din vej til at blive klogere på natur, kul-

turhistorie og på formidling i NPT. 

 

Revision af partnerskabskriterier 

Det har i nogle år været muligt at søge om at bruge logo på føde-
varer og ”non-food” produkter samt ansøge om formidlingspart-

nerskab med Nationalpark Thy.  

Vi er glade for, at mange har søgt et partnerskab, og vi har i øje-

blikket 18 formidlingspartnere og 34 fødevare og ”non-food” pro-
ducenter, som har fået tilladelse til at bruge logo på en lang ræk-

ke produkter. 

Kriterierne trænger nu til et eftersyn, og derfor arbejdes der i 
øjeblikket på at gøre kriterierne mere aktuelle og i overensstem-

melse med nationalparkens formål. 

De nye kriterier forventes at være klar til nytår. 

Find de nuværende kriterier på nationalparken webside 

 

 

Nyt fra Formidlingsnetværk  

Nationalpark Thy 

http://www.nationalparkthy.dk/udvikling-og-samarbejde/nationalpark-skolen/
http://www.nationalparkthy.dk/udvikling-og-samarbejde/nationalpark-skolen/
http://nationalparkthy.dk/udvikling-og-samarbejde/samarbejdspartnere/
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HIGH5 familiebogen er en stor succes 

Den 1. dec. 2015 udgav vi ”Oplev Nationalpark Thy med Pil og 

Storm”. Bogen rummer lege, opgaver, billeder og ikke mindst un-

derfundige og interessante tekster om naturen i Danmarks største 

vildmark. Bogen guider besøgende rundt i nationalparken og præ-

senterer dem for 25 planter, dyr og andre naturfænomener, som 

kendetegner vores område. 

Bogen er tiltænkt familier, der gerne vil vide mere og have anvis-

ninger til, hvordan de bedst kan opleve nogle af de arter og fæno-

mener, som gør Nationalpark Thy til noget særligt. 

Bogen blev hurtigt en succes, og i vinters blev den på opfordring 

af en sommerhusudlejer i Agger oversat til tysk. Sidenhen er den 

danske udgave blevet genoptrykt i 1.600 eksemplarer. 

Læs mere om High5-Nature. 

 

Ny HIGH5–Historic familiebog er på vej 

I samarbejde med Museum Thy forventes en ny High5 publikation 

på hylderne inden jul. Denne bog har fokus på at hjælpe børnefa-

milier og skoleelever med at opleve og forstå karakteristiske ele-

menter i nationalparkens kulturhistorie. 

Publikationen vil opmuntre og invitere læserne til at komme ud og 

få oplevelser i naturen, samtidig med at man tilegner sig viden 

om stederne og den historie, som er knyttet til stederne. 

 

High5-Historic temaerne er: 

• Kampen mod fjenden (anden verdenskrig) 

• Kampen mod havet (bl.a. kystsikring og strandinger) 

• Kampen for livet (hverdagslivet på klitheden og fiskersam-

fundene) 

• Kampen mod sandet (menneskers kamp mod sandflugtens 

hærgen) 

• Kampen i fortiden (liv og død fra stenalderen op til vikingeti-

den) 

 

 

Facebook side målrettet formidlere omkring Nationalpark 

Thy 

Husk at kigge forbi www.facebook.com/formidlinginpt i ny og næ. 

Den opdateres løbende med aktuelt info målrettet formidlere.  

 Nyt fra Formidlingsnetværk  

Nationalpark Thy 

http://nationalparkthy.dk/oplev-nationalparken/high5-intro/
http://www.facebook.com/formidlinginpt
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Ny undervisningsportal offentliggjort i juni 

2016 

Nationalpark Thy Klasseværelset lancerede i 

starten af juni en ny undervisningsportal, hvor 
folkeskolelærere og andre undervisere kan finde 

inspiration og konkrete undervisningsforløb. 

Portalen rummer en lang række konkrete og 
søgbare undervisningsforløb, som er målrettet 

forskellige alderstrin i grundskolen.  

Find undervisningsforløbene 

via www.nationalparkthy.dk/klassevaerelset   

 

Udeskolenet afholdte deres halvårlige møde 

i Thy i foråret. 

I april var alle med interesse for udeskole invite-
ret til Udeskolenets halvårlige møde, som denne 

gang var henlagt til Vorupør i Nationalpark Thy. 
Temaet var stedsbaseret læring. Nationalpark 

Thy Klasseværelset var sammen med Vorupør 
Museum vært for mødet, som tiltrak både lære-

re, museumsformidlere og naturvejldere m.v. 
fra hele landet. De fik, hvad de kom efter. Nem-
lig inspiration til at udvikle egen udeskoleprak-

sis. Udeskolenets formand Karen Barfod sagde 
også efter mødet, at mødet havde været det 

mest vellykkede i lang tid. 

 

Samarbejde med Museumscenter Hanst-

holm om undervisning og lærerkurser. 

Nationalpark Thy Klasseværelset har i år indledt 

et samarbejde med Museumscenter Hanstholm, 
for at give elever endnu flere muligheder for at 

lære på Museumscenter Hanstholm. 

Samarbejdet har ind til videre udmøntet sig i ot-
te undervisningsforløb/aktiviteter og to lærer-

kurser, som afvikles på museumscentret. Forlø-
bene bliver løbende lagt på 

www.nationalparkthy.dk/klassevaerelset   

Bioblitz i Stenbjerg den 5. september. 

I anledningen af Naturens dag/uge, inviterer NPT 
Klasseværelset en 6. klasse til Bioblitz i Sten-

bjerg. 

Samme sted er der om aftenen kl 18.30 en of-
fentlig Bioblitz, hvor forældre, familier og andre 

interesserede kan være med til at registrere ar-
ter på samme måde som eleverne gør det 

i Bioblitz underviningsforløbet. Det er gratis at 
deltage, og der er ingen tilmelding til aftenarran-

gementet. 

Begge arrangementer gennemføres i samarbejde 
med Naturhistorisk Museum, Molslaboratoriet og 

Thisted Kommune.  

 

Læs mere om Nationalpark Thy Klassevæ-

relset   

Læs mere i det seneste nyhedsbrev fra Natio-

nalpark Thy Klasseværelset  på 

http://nationalparkthy.dk/undervisning/

nyhedsbrev/6-nyhedsbrev-august-2016/ 

 

Få nyheder fra NPT Klasseværelset 

Vi lægger løbende nyheder op på 
www.facebook.com/klassevaerelset, som også 

vises på klasseværelsets webside. 

 

Nationalpark Thy Klasseværelset 

http://nationalparkthy.dk/undervisning/
http://www.nationalparkthy.dk/klassevaerelset
http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=21471
http://undervisning.nationalparkthy.dk/find-opgaver/thy18/
http://nationalparkthy.dk/undervisning/nyhedsbrev/6-nyhedsbrev-august-2016/
http://nationalparkthy.dk/undervisning/nyhedsbrev/6-nyhedsbrev-august-2016/
http://www.facebook.com/klassevaerelset
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Hanstholm Fyr 

Processen er godt i gang. 

Arbejdet med at skaffe finansiering og udvikling 
af planerne omkring bl.a. Nationalparkcenter Thy 

er i god gænge, om end det tager mere tid, end 
vi havde forventet. Vi er stadig i en løbende og 
frugtbar dialog med flere fonde omkring udvik-

lingsarbejdet.  

En overordnet retning, som fondene er med til at 

sætte fokus på er, at  udvide forståelsen af pro-
jektet til ikke kun at omfatte én bygning i Voru-
pør, men til at omfatte formidlingsgrebet i hele 

nationalparken.  

Det ændrer karakteren af projektet, som eksem-

pelvis ikke længere hedder Nationalparkcenter 
Thy, men i stedet ”Trædesten til Nationalpark 
Thy”, hvor centret vil være en del af et større 

hele.  

  

I indledningen til vores projektbeskrivelse 

står der: 

TRÆDESTEN TIL NATIONALPARK THY er et pro-
jekt, som skal bringe langt flere mennesker ud 
og få  gavn og glæde af nationalparkens natur 

og kulturhistoriske perler.  

Projektet tager strategisk afsæt i et stærkt lokalt 

engagement, en attraktiv vandre- og cykelinfra-
struktur og en decentral forståelse af, at natio-
nalparkens egentlige attraktionsværdi er sam-

mensat af mange unikke steder med store natur
- og  kulturhistoriske kvaliteter - som perler på 

en snor.  

Projektet bygger videre på nationalparkens erfa-

ringer og tiltag siden oprettelsen i 2008, og ho-
vedelementerne i projektet er skabelsen stærke 

decentrale formidlingspunkter, konceptuelt kal-
det  “trædesten”, oplysende stier og en lang 

række af interessepunkter.  

Projektet bygges op omkring tre strategisk stær-
ke og fysiske “trædesten” fordelt i syd, midt og 

nord ved henholdsvis Lodbjerg Fyr, Landings-
pladsen i Vorupør (Nationalparkcenter Thy) og 

Hanstholm Fyr.  

De tre store trædesten er valgt på baggrund af 
at et i fremtiden forventeligt højt aktivitetsni-

veau, liv, arkitektur og kulturhistorie vil kunne 

tiltrække mange besøgende.  

Det er målet, at stederne endvidere i kraft af in-

formation, service, formidling og faciliteter, vil 
være i stand til at lede og guide selv den uvante 

og naturfremmede bruger, det næste skridt vi-

dere ud i Nationalpark Thy.  

Ud over de tre stærke trædesten indeholder pro-
jektet en række af tiltag, som alle skal under-
støtte de besøgendes motivation, lyst og mulig-

hed for at bevæge sig ud i særlige natur og kul-

turhistorie i Nationalpark Thy. 

 

Nationalparkcenter Thy 
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Torbjørn Tarp 
Torbjørn Tarp skal arbejde med naturprojekter i nationalparken jf. 

målene i Nationalparkplan 2016-22 for Nationalpark Thy. Målene 
er bl.a. at skabe bedre sammenhænge mellem klithederne og at 
genskabe en  mere naturlig hydrologi. Torbjørn kommer fra en 

stilling som afdelingsleder i Herning Kommune. Han er uddannet 
skov- og landskabsingeniør, og har siden suppleret sin uddannelse 

med naturvejlederuddannelsen, forskellige projektlederkurser 
samt en Mini MBA/diplom i ledelse. Torbjørn er 47 år og har 25 års 
bred erfaring i naturforvaltning og formidling. Find Torbjørns kon-

taktoplysninger her.  

 

Cathrine Lykke Sørensen 

Cathrine er ansat som frivilligkoordinator i et årsvikariat for Annet-
te Buck til og med juni 2017. Som frivilligkoordinator skal Cathrine 
især assistere nationalparkens mange faste frivillige med vagtpla-

ner og arrangementer ved Lodbjerg Fyr og Stenbjerg Landings-
plads. Cathrine er nyuddannet Forstkandidat fra Københavns Uni-

versitet, og hun glæder sig over at være kommet til Thy og langt 
væk fra storbyen. Hun har altid færdes meget i naturen, både til 

bens, cykel og hest og ser frem til et job, der foregår både bag 

computerskærmen men også ude i nationalparken.  

 

Christina Pedersen 

Christina skal være i praktik i Nationalpark Thy som Natur– og kul-

turformidler.  

En af Christinas hovedopgaver er evaluering af ”Nationalpark Thy 

Klasseværelset”. Derudover laver hun bl.a. kvalitetssikring af app’-
en og reportager fra møder, kurser og lign. 

Christina er ivrig fuglekigger og amatør-naturfotograf med interes-
se for fortællinger om naturen. Både fortællinger i form af billeder 

og tekst, men også fortællinger ude i naturen, hvor sanserne kan 
komme i spil.  

Nye ansigter i Nationalpark Thy  

pr. 1. august 2016  

http://nationalparkthy.dk/om-nationalpark-thy/organisation/
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Det går op og ned, men det går godt. 

Siden 2011 har NPT efterspurgt statistik fra de aktører, som har 
arrangementer med i arrangementskalenderen. År efter år har 

flere bidraget til statistikken, der giver et bud på, hvor mange 
gæster der deltager i organiserede ture i NPT.  

Tallene skal også ses i det perspektiv, at der hen over perioden 

er sket en stigning i antallet af arrangementer, som ikke er gra-
tis. Der afvikles også et antal arrangementer, som ikke er med i 

statistikken, fordi arrangøren ikke har indsendt data. 

 

Udviklingen i offentlige arrangementer 

I 2011 deltog 2.802 personer i 115 ture. (24 pr. arr.) 

I 2012 deltog 4.163 personer i 172 ture. (24 pr. arr.) 

I 2013 deltog 6.405 personer i 305 arrangementer. (21 pr. arr.) 

I 2014 deltog 4.757 personer i 198 arr. (24 pr. arr.) 

I 2015 deltog 5.755 personer 240 arr. (24 pr. arr.) 

 

Udviklingen i bestilte ture 

I 2013 har 13.571 personer deltaget på 335 ture. (41 pr. arr.) 

I 2014 har 10.915 personer deltaget på 222 arr. (49 pr. arr.) 

I 2015 har 9.487 personer deltaget på 309 arr. (31 pr. arr.) 

 

Udviklingen i events 

I 2011 har 5.795 personer deltaget i 3 events. 

I 2012 har 7.964 personer deltaget i 7 events. 

I 2013 har 8.731 personer deltaget i 9 events. 

I 2014 har 13.226 personer deltaget i 11 events. 

I 2015 har 8.342 personer deltaget i 8 events  

Statistik på arrangementer 


