#2017
ÅRSBERETNING 2017
FOR NATIONALPARKFOND THY

NATIONALPARKFOND THY
ÅR SB ER ETNI NG 2 0 1 7

1

Titel: Årsberetning for Nationalparkfond Thy 2017
Nationalparkfond Thy
Kirkevej 9
7760 Hurup
www.nationalparkthy.dk
thy@danmarksnationalparker.dk

Tekst: Nationalpark Thy
Copyright: Nationalpark Thy, må citeres ved kildeangivelse
Distribution: Elektronisk og print
Forsidefoto: Lyngby Klithede, Christina Pedersen
Fotos: Mette Johnsen, Jens Kristian Kjærgård, Christina Pedersen,
Marianne Gravesen, Ulrik Søchting, Susanne Worm, Bo Bredahl Immersen,
Cathrine Lykke Sørensen samt Nationalpark Thy.
Layout: Karin Fredsøe, Tilde Grafisk

2

NATION AL PARKF OND T HY

INDHOLD
Forord .................................................................................................

5

Anbefalinger til bevarelsen ..............................................................

14

Præsentation af Nationalparkfond Thy..............................................

7

Til gavn for andet end ensianblåfuglen.............................................

14

Ministerium og organisation ...........................................................

7

Kortlægning af æg i den centrale del af Nationalpark Thy................

15

Bestyrelse og råd..............................................................................

7

Klitsøerne........................................................................................

15

Sekretariatet....................................................................................

8

Registrering af sjældne planter.........................................................

16

Mission og vision.............................................................................

9

Laver i Nationalpark Thy...................................................................

16

Nationalparkfond Thys hovedopgaver .............................................

9

Lodbjerg-plots..................................................................................

17

Periodens faglige resultater................................................................

11

Strandtudse ....................................................................................

17

1.

Genetablering af naturlig hydrologi..................................................

11

Hedepletvinge..................................................................................

17

Grønslets rende................................................................................

11

Landskabshistorisk GIS-analyse.........................................................

17

Rydning af pilekrat i Vang Sø og sikring af afgræsning.....................

11

Analyse af mulige naturprojekter......................................................

11

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

12

	Genskabelse af klithede ved Stenbjerg Plantage til

4.	Kulturhistorisk Atlas for Nationalpark Thy
og den levende kulturarv.................................................................

17

5.

Masterplan for formidling................................................................

18

6.

Gennemgående stier og faciliteter til ophold i naturen.....................

18

Savbjerg-ruten.................................................................................

18

udvidelse af levesteder for ensianblåfugl .........................................

12

Busrute 89 ’Kystruten i Nationalpark Thy’.........................................

18

Rydning af opvækst på klithede ved Lyngby.....................................

12

Trædesten til Naturen.......................................................................

18

Projekt ”Mere dyreliv på din sommerhusgrund”...............................

12

Formidlings-, procesrådgiver og Advisory Board................................

19

Naturpleje gennem frivilligindsatser..................................................

12

Nationalparkcenter Thy....................................................................

19

Hanstholm Fyr..................................................................................

19

3. Etablere og vedligeholde vidensgrundlag for
adaptiv naturforvaltning......................................................................

12

Lodbjerg Fyr.....................................................................................

19

Markfirben.......................................................................................

13

Big-data projekt...............................................................................

19

Ensianblåfugl...................................................................................

14

Mere end øjet ser ............................................................................

19

Status og forvaltning........................................................................

14

Kommunikation og synlighed...........................................................

21

ÅR SB ER ETNI NG 2 0 1 7

3

8.

4

PR .................................................................................................

21

Belgiske spejdere..............................................................................

30

Hjemmeside, Facebook og app........................................................

21

Asylcenter Hanstholm......................................................................

30

Nationalpark TV...............................................................................

22

Gratis juletræer ...............................................................................

30

Events og foredrag...........................................................................

22

9.

Koordinationsforum for erhvervsudvikling .......................................

30

Netværk af frivillige..........................................................................

23

10. Nationalpark Thy produkter..............................................................

30

Støtteforeningen Nationalpark Thy...................................................

24

12. Nationalparken i skolen og skolen i nationalparken..........................

31

Nationalparkværter..........................................................................

24

Nationalparkskolen fik et kompetenceløft........................................

31

Kurser for frivillige............................................................................

24

13. Forskning i Nationalpark Thy............................................................

31

Studietur for frivillige.......................................................................

26

15. Bekæmpelse af invasive arter...........................................................

31

Frivillige tilknyttet Lodbjerg Fyr.........................................................

26

20. Faciliteter.........................................................................................

31

Fyrværter på Lodbjerg Fyr.................................................................

26

Projektansøgninger, netværk og samarbejde....................................

32

Lodbjerg Fyr ved nattetid.................................................................

26

Projektansøgninger..........................................................................

32

Drejebog over formidling ved Lodbjerg Fyr.......................................

26

Nationalparkernes Formandsforum..................................................

32

Arbejdsgruppe for involvering og ejerskab til Lodbjerg Fyr................

27

Et stærkt netværk af samarbejdspartnere.........................................

32

Håndværkergruppen for Lodbjerg Fyr...............................................

27

Redegørelse for reservation................................................................

33

Stenbjerg Landingsplads..................................................................

27

Gå i gang ture..................................................................................

28

Bilag 1 / årsrapport fra miljøstyrelsen.......................................................

34

Vært på tur og ved arrangementer...................................................

28

Bilag 2 / samlet oversigt over tilsagn, tilskud m.v.

Fotoreporterne.................................................................................

28

til nationalpark thy 2019-2017..................................................

38

Naturpleje og vedligehold................................................................

28

Bilag 3 / reservationer for nationalpark thy 2017.....................................

41

Naturens Besøgsvenner....................................................................

28

Bilag 4 / oversigt over projekter, der bevarer,

Stivogtere........................................................................................

29

styrker og udvikler naturen........................................................

42

Gravhøje..........................................................................................

29

Bilag 5 / naturpleje gennem frivilligindsatser............................................

43

Sommerlejr for studerende...............................................................

29

NATION AL PARKF OND T HY

1. FORORD
2017 var første hele år med Nationalparkplan 2016-22. 2017 var også
året, hvor ministeren udnævnte en ny bestyrelsesformand for Nationalparkfond Thy, og der var udskiftning i en del af pladserne i fondens bestyrelse og råd.
Nationalparkfonden har i 2017 arbejdet for at styrke sammenhængen i
klitnaturen og genskabe naturlig hydrologi gennem forundersøgelser og
konkrete tiltag. Dertil kommer, at der er arbejdet for at sikre et øget vidensgrundlag for adaptiv naturforvaltning - bl.a. med udarbejdelsen af en
landskabshistorisk GIS-analyse. Mange af nationalparkens opgaver løses
fortsat i tæt samarbejde mellem nationalparkens nu otte ansatte og mere
end 100 frivillige. Nationalparkens natur blev i 2017 fortsat formidlet i tæt
samarbejde med andre, på fysiske steder med udgangspunkt i Stenbjerg
Landingsplads, Svaneholmhus og Lodbjerg Fyr, virtuelt via nationalparkens
app samt ikke mindst via ugentlige tv-udsendelser bragt på fire forskellige
tv-kanaler samt på nettet. I 2017 var der desuden tilsagn om betydelige
økonomiske bidrag fra fonde m.v., som har betydet, at projektet ”Trædesten til Naturen” kunne påbegyndes. Projektet involverer bl.a. restaurering af Lodbjerg Fyr, hvor projektering blev igangsat. En væsentlig del af
de opsparede 6,2 mio. kr. er reserveret til egenfinansiering af det 80 mio.
kr. store projekt. I det følgende kan man læse mere om aktiviteterne.
God fornøjelse!

Torben Juul-Olsen, bestyrelsesformand
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PRÆSENTATION AF NATIONALPARKFOND THY
Denne årsberetning er udarbejdet for Nationalparkfond Thy, der jævnfør Lov
om Nationalparker er et uafhængigt organ indenfor den statslige forvaltning,
og som fremstår selvstændigt på Finansloven med en bevilling til nationalparkens drift og udvikling.
Nationalparkfondens bestyrelse indgik i 2010 en aftale med Naturstyrelsen
om bistand til nationalparkens sekretariat. Aftalen er fornyet i december 2017,
og den indebærer bl.a. regnskabsføring.
Nationalparkfondens regnskab afrapporteres også i Miljøstyrelsens årsrapport se bilag 11. Årsberetningen her skal ses som en uddybning af de aktiviteter, som nationalparkfonden har gennemført i 2017 til gavn og glæde for
vores omverden – donatorer, organisationer og den almindelige nysgerrige, der
gerne vil vide, hvad det egentlig er, vi går og laver i Nationalpark Thy.

Nationalparkens leder er sekretær for såvel bestyrelsen som rådet.
Torben Juul-Olsen, formand

Nationalpark Thy

Esben Oddershede, næstformand

Thisted Kommune

Jens Brolev

Danmarks Naturfredningsforening

Ingrid Agerholm

Friluftsrådet

Liselotte Schouboe-Madsen

Landbrug og Fødevarer

Lars Torrild

Thy Erhvervsforum

Ole Riis Christensen

VisitDenmark

Karen Serup

Danmarks Jægerforbund

Poul Hald-Mortensen

Dansk Ornitologisk Forening

Ministerium og organisation

Karin Boysen Lynggaard

Kystbyernes Netværk

Nationalparkfond Thy hører under Miljø- og Fødevareministeriet.
Nationalparkfond Thy er oprettet ved bekendtgørelse (BEK nr. 840 af
18/08/2008) jf. Lov om nationalparker (Lov nr. 533 af 06/06/2007). Nationalparkfonden er et uafhængigt organ indenfor den statslige forvaltning. Fonden
ledes af en bredt sammensat bestyrelse, som udpeges af miljøministeren.

Thomas Borup Svendsen

Naturstyrelsen

Poul Nystrup Christensen

Nationalparkrådet

Bestyrelse og råd
Nationalparkfond Thys bestyrelse udpeges for fire år. Anden funktionsperiode
startede primo 2013 og udløb med udgangen af 2016. I januar 2017 udpegede ministeren en ny formand for bestyrelsen, Torben Juul-Olsen, ligesom
der blev udpeget nye bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med indgangen til
nationalparkfondens tredje funktionsperiode.

Figur 1: Oversigt over bestyrelsesmedlemmer pr. 1. januar 2017.

Bestyrelsen nedsatte primo januar et råd, der består af både nye og gamle
medlemmer.
Rådets funktionsperiode følger bestyrelsens, men kan dog først formelt godkendes, når den nye bestyrelse har haft sit første møde. Også i rådet er der
skiftet formand i 2017. Poul Nystrup Christensen fra Biologisk Forening for
Nordvestjylland blev valgt af rådets medlemmer på rådets første møde. Han er
desuden udpeget af ministeren til at repræsentere rådet i bestyrelsen.

1. Å
 rsberetningen lever, efter anvisning fra Naturstyrelsen, ikke op til Moderniseringsstyrelsens
vejledning til årsrapporter, da den er mere fyldig end de normale beretninger på max 10 sider.
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Poul Nystrup Christensen, formand

Biologisk Forening for Nordvestjylland

Charlotte H. Boje Andersen,
næstformand

Museum Thy

Bodil Gyldenkerne

Støtteforeningen for Nationalpark Thy

Chris Schulz

Thy Turistforening

Ditte Svendsen

Naturstyrelsen Thy

Finn Jorsal

Friends of Cold Hawaii

Grethe Mejlgaard

De uniformerede ungdomskorps i Thy

Hans Chr. Mikkelsen

Jægerne i Thy

Hans Chr. Jeppesen

Ungdomsuddannelserne i Thy

Harald Nielsen

Ligeværd Thy-Mors

Helge Yde

Nordvestjysk Golfklub

Sekretariatet

Ib Nord Nielsen

Danmarks Naturfredningsforening, Thy

Jeppe Pilgaard

Thylands Lystfiskerforening

Jesper Lousdal

Landbruget i Thy

Jon Johnsen

Foreningen af lodsejere i Nationalpark Thy

Nationalparkfonden beskæftigede ved udgangen af 2017 en leder og syv
medarbejdere. I september 2017 startede Anna Gudrun Worm som projektleder for natur og Sophie Christensen som projektleder for kommunikation.
Sidstnævnte i en nyoprettet halvtidsstilling.

Jytte Nielsen

Historisk Samfund for Thy
og Vester Hanherred

Jørn Schjøtler

Friluftsrådet

Knud Søgaard

Sammenslutningen af Økologiske
Producenter i Nationalpark Thy

møder. Det tidligere nedsatte dialogforum er sat i bero, indtil der måtte opstå
et behov.
Både bestyrelsen og rådet har i løbet af året holdt seks møder. Der har været en fælles orientering med efterfølgende ekskursion i Nationalpark Thy for
bestyrelse og råd i foråret 2017 samt en faglig ekskursion i forbindelse med
projekt ”Trædesten til Naturen” til Vadehavscentret, Tirpitz, Rebildporten og
Skagen Grå Fyr.
I forbindelse med skiftet i funktionsperiode er der udarbejdet såvel en bestyrelses- som en rådshåndbog, der giver en grundig introduktion til bestyrelsens
og rådets arbejde og samler de væsentligste dokumenter fra nationalparkens
historie. Bestyrelsen udarbejdede i 2017 et delegationspapir, hvoraf det fremgår, hvem der har kompetence til at træffe hvilke beslutninger.

Else Østergaard Andersen

Leder

Bo Bredal Immersen

Projektleder, formidling og friluftsliv

Esben Colding Broe

Projektleder, nationalparkcenter og bygninger

Martin Blirup

Kontor- og økonomimedarbejder

Ole Steen Larsen

Landsbygruppen Thy

Signe Kappel Jørgensen

Projektleder, natur

Tage Leegaard

Naturplejenetværket Nordvestjylland

Anna Gudrun Worm

Projektleder, natur

Torben Karlshøj

Danmarks Idrætsforbund

Cathrine Lykke Sørensen

Frivilligkoordinator

Willy Mardal

Egnshistorisk Forening for Sydthy

Sophie Christensen

Projektleder, kommunikation, PR og presse

Figur 2: Oversigt over medlemmerne i rådet.

Figur 3: Oversigt over sekretariatsansatte.

Ministeren valgte til tredje funktionsperiode at udpege en mindre bestyrelse
end tidligere. Som konsekvens heraf, har bestyrelsesformanden besluttet at
sikre en tættere kontakt mellem bestyrelse og råd ved at deltage i alle rådets

Dertil skal regnes mere end 100 frivilliges indsats for at bidrage med centrale
dele af nationalparkens virke.
Sekretariatet bor til leje i lokaler hos Thisted Kommune i Hurup.
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Desuden er der et Nationalpark TV-hold fast tilknyttet bestående af producer
Ole Sørensen, projektleder Rigmor Sams samt foto Henrik Drivsholm.

Mission og vision
Nationalparkfond Thys mission er i henhold til ovennævnte bekendtgørelse,
1. at bevare, styrke og udvikle naturen i Nationalpark Thy, 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 naturog kulturhistoriske og friluftsmæssige værdier og
6. at støtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet,
med respekt for beskyttelsesinteresserne.
Det er fondsbestyrelsens vision at: ”… der i Nationalpark Thy skabes bedre sammenhæng, både mellem de mest værdifulde naturområder, mellem de værdier,
der knytter sig til forskellige interesser i området, mellem kommunikation og
oplevelser, mellem organisationer og mennesker, samt mellem mennesker og
naturen. Alt dette skal ske med udgangspunkt i det helt særlige – den unikke
klitnatur i Nationalpark Thy”.

Nationalparkfond Thys hovedopgaver
Jævnfør Bekendtgørelse om Nationalpark Thy er det nationalparkfondens hovedopgave at udarbejde en nationalparkplan for etablering og udvikling af
nationalparken og virke for, at planen gennemføres. Den første nationalparkplan dækkede perioden 1. april 2010 til 31. marts 2016. Den første reviderede
nationalparkplan dækker perioden 1. april 2016 til 31. marts 2022 og blev
offentliggjort 9. marts 2016.
For mere detaljerede beskrivelser af Nationalpark Thy og fondens opgaver
henvises i øvrigt til Nationalparkplan 2016-22 for Nationalpark Thy 2.
Nationalparkfondens midler udgøres af en bevilling, der fastsættes på den
årlige finanslov og af bidrag fra kommuner og andre bidragydere. Fonden kan
desuden modtage arv, gaver og tilskud. Planen danner baggrund for den årlige
bevilling på finansloven. Bevillingen var på 7,7 mio. kr. i 2017. Det skal bemærkes, at finanslovsbevillingen langt fra rækker til at gennemføre nationalparkplanen på det højeste niveau.
Udover finanslovsbevillingen har Nationalpark Thy siden 2009 alene eller
sammen med andre tiltrukket midler fra fonde og andre bidragydere samt
”in kind” ydelser til en samlet merværdi i området for i alt ca. 68 mio. kr. til at
gennemføre konkrete elementer i nationalparkplanerne. Oversigten over bidragene er at finde i bilag 2.
Dertil kommer, at også en række andre organisationer tiltrækker midler til
projekter i området med udgangspunkt i Nationalpark Thy. Disse beløber sig
samlet set til yderligere ca. 36 mio. kr. Den samlede direkte merværdi som
Nationalpark Thy har medvirket til at skabe skønnes således at være ca. 104
mio. kr. ud over bevillingen til nationalparken via finansloven. Dertil kommer,
at også andre bruger nationalparkens brand i relation til at skaffe midler til
udvikling i området.

2. http://nationalparkthy.dk/media/185831/nationalparkplan-2016-22_low_24feb16.pdf
ÅR SB ER ETNI NG 2 0 1 7
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PERIODENS FAGLIGE RESULTATER
I det følgende beskrives de aktiviteter, vi har afsluttet i 2017 eller er i gang
med. Hver af aktiviteterne er anført med deres sammenhæng til indsatsområderne i nationalparkplanen 2016-2022.
Det er ikke altid til at regne ud, hvor meget tid et projekt tager – slet ikke for
naturprojekterne. Her skal alle aftaler indgås på frivillig basis og udføres som
regel i tæt samarbejde med andre aktører som fx Naturstyrelsen Thy og Thisted
Kommune. Derfor er Nationalpark Thys indsatsområder prioriteret. Indsatsområde 1-13 har højest prioritet, mens de øvrige områder udføres, hvis og når
muligheden opstår.
I bilag 4 findes en oversigt over naturprojekterne.

1. Genetablering af naturlig hydrologi
Grønslets rende
Med henblik på at genskabe mere naturlige vandstandsforhold har nationalparkfonden arbejdet videre med et projekt ved Grønslets Rende nordøst for
Lodbjerg. Der er i 2017 udarbejdet ejendomsmæssig forundersøgelse og nye
konsekvenskort for projektet. Projektområdet er udvidet til nu maksimalt at
omfatte ca. 100 ha. Der er tale om såvel omdriftsarealer, ekstensive afgræsningsarealer og afvandede naturarealer. En stor del af projektområdet er en
del af EU Life REDCOHA, der skal hjælpe sårbar kystnatur i udvalgte Natura
2000-områder langs den jyske vestkyst, hvorfor det laves i et tæt samarbejde
mellem Thisted Kommune og Naturstyrelsen Thy.
Nationalparkfonden er i dialog med de involverede lodsejere med henblik
på at indgå frivillige aftaler om at genskabe naturlig hydrologi, men er dog pt.
stødt på nogle juridiske problemstillinger, som afklares mellem Miljøstyrelsen
og Landbrugsstyrelsen. Den ejendomsmæssige forundersøgelse viser, at langt
de fleste lodsejere er positivt stemte overfor projektet, som vil kunne gennemføres på forskellige niveauer.

Rydning af pilekrat i Vang Sø og sikring af afgræsning
Med henblik på at forhindre tilgroning af den lavvandede og næringsfattige
Vang Sø samt skabe større vandspejl til gavn for søens dyre- og planteliv er der
i 2017 ryddet ca. 2 ha pilekrat i den nordlige del af søen. Pilekrattet står normalt vanddækket. Grundet et meget tørt 2017 løb søen tør for vand midt på
sommeren, og det blev derfor muligt at sende mandskab med små maskiner
ud i området for at rydde og flise pilekrat. En stor del af pilekrattet blev ryddet,
men der er stadig en del tilbage bl.a. til fordel for de småfugle, der er tilknyttet
pilekrattet.
For at øge sandsynligheden for at søen og det tilstødende areal ikke gror
til igen, er der tidligere etableret afgræsning på arealet. Det har i 2017 været
nødvendigt at udbedre hegn. Hvor søen hidtil har fungeret som en naturlig
barriere for kreaturerne, kunne dyrene i det tørre 2017 vandre på hele søbunden. Derfor blev der opsat hegn tværs gennem søbunden.
Projektet er udført ved aftaler på statsejet og privatejet areal og gennemført
i samarbejde med Thisted Kommune.
Analyse af mulige naturprojekter
Der blev i 2017 gennemført en analyse af mulige naturprojekter fx mulighederne for at genskabe naturlig hydrologi samt mere sammenhæng i klithedenaturen. Det er sket på baggrund af:
• de mange undersøgelser, der hidtil er lavet af nationalparkens natur og særlige arter,
• en grundig viden om, hvordan nationalparkens nuværende natur er opstået,
• hvor meget landskabsudnyttelsen er resultatet af menneskelig påvirkning,
• en viden om, hvilke faktorer, der påvirker eller direkte truer, de nuværende
forekomster af planter og dyr i nationalparken.
NaturRådgivningen A/S har udført arbejdet for Nationalparkfond Thy og arbejdet har bl.a. resulteret i rapporten: Nationalpark Thy: Identifikation af mulige
projektområder. Rapporten indeholder både en gennemgang af datagrundlaget og foreslår i alt 27 konkrete projektmuligheder.
ÅR SB ER ETNI NG 2 0 1 7
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2. Forøge sammenhængen i klithedenaturen og synliggøre
kulturhistoriske spor og levn gennem rydning
Genskabelse af klithede ved Stenbjerg Plantage til udvidelse af levesteder for ensianblåfugl
Med henblik på at udvide levestedet for en isoleret, lille og sårbar population
af den sjældne ensianblåfugl er der i 2017 udført indledende arbejde for at få
igangsat et projekt om genskabelse af klithede på et areal, der grænser op til
det nuværende levested for ensianblåfugl. Arealet ligger ved Vestergaard, i den
nordlige kant af Stenbjerg Plantage.
Der er endvidere arbejdet på sikring og optimering af afgræsning af det
eksisterende levested.
Projektet gennemføres i et samarbejde mellem den private lodsejer, Biologisk
forening for Nordvestjylland og Nationalparkfond Thy. Der vil blive søgt eksterne midler til gennemførelse af projektet.
Rydning af opvækst på klithede ved Lyngby
Med henblik på at skabe bedre sammenhæng i klitheden er der gennemført
rydning af opvækst på 45 ha klithede øst og syd for Lyngby. Arealerne, der
ejes af A.P. Møller Fonden, var truet af kraftig tilgroning med selvsåede træer.
Hoveddelen af rydningen er gennemført i 2017, mens rydning på vanskeligt
fremkommeligt arealer samt oprydning færdiggøres i 2018.
Projekt ”Mere dyreliv på din sommerhusgrund”
Der er i 2017 søgt og modtaget midler til gennemførelse af et projekt i de to
sommerhusområder, der ligger i Nationalpark Thy. Projektet gennemføres i foråret 2018. Der vil blive afholdt to events, hvor sommerhusejere får information
om, hvordan man kan hjælpe naturen i nærområdet. Som led i arrangementet
kan man bygge insekthoteller eller redekasser til at sætte op på sommerhusgrunden som bolig til flere smådyr.
Projektet er støttet af ”Johanne Henriette og Hans Kristian Madsens Hjælpefond for Dyr af 31/12 1999”
Naturpleje gennem frivilligindsatser
Der er i flere af frivilligprojekterne arbejdet med naturpleje. Støtteforeningen
12
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Nationalpark Thy har adopteret plejen af ni gravhøje ved Tyskerbakken i Stenbjerg Klitplantage. Af især kulturhistoriske hensyn har de igen i år ryddet opvækst på gravhøjene, så de ikke gror til, men fremstår synlige i lysninger i
plantagen.
Læs mere i afsnit 8 Netværk af frivillige og se indsatsernes geografiske placering i bilag 6.

3. E
 tablere og vedligeholde vidensgrundlag for
adaptiv naturforvaltning
Nationalparkfond Thy arbejder for løbende at tilvejebringe et bedre vidensgrundlag for forvaltningen af nationalparkens særlige naturværdier. Det sker
bl.a. gennem samarbejde med universiteter, forskere og andre eksperter, ved
egne registreringer samt inddragelse af frivillige.
Der er i 2017 arbejdet med opbygning af viden om naturens tilstand og status indenfor følgende emner:
Markfirben

Basisregistrering. Afslutning af undersøgelse fra
2016.

Ensianblåfugl

Status. Forvaltning. Registrering af æg i den
centrale del af Nationalpark Thy.

Klitsøer

Tilstand, potentialer og forvaltningsmæssige
anbefalinger - vegetation og ferskvandsøkologi.
Påbegyndt og forventes afsluttet i 2018.

Sjældne planteforekomster

Naturens Besøgsvenner

Laver

Basisregistrering. Fortsættelse af arbejde fra 2016.

Vegetation i klitnaturtyper

Lodbjerg plots. Langvarig dataserie for udvikling af
plantesamfund.

Hedepletvinge

Eftersøgning i samarbejde med Aarhus Universitet.

Landskabshistorisk
GIS-analyse

Del af Københavns Universitets program for basisregistrering

I 2017 blev desuden afholdt en videns- og forvaltningsdag om ensianblåfugl
og mosser i Nationalpark Thy med deltagere fra bl.a. Thisted Kommune, Naturstyrelsen Thy, Naturstyrelsen Vestjylland og Naturstyrelsen Vendsyssel. Dagen
blev arrangeret med henblik på at klæde forvaltere bedre på til opgaven med
noget af den viden, som er tilvejebragt om klithederne i Nationalpark Thy.

der. En art som markfirben trives ikke på fugtige naturtyper. Men i rapporten
vurderer konsulentfirmaet Amphiconsult, at mere naturlig hydrologi og bedre
sammenhæng mellem klithederne ikke påvirker markfirbenets levevilkår i Nationalpark Thy negativt.
Projektet er udført af Amphiconsult og finansieret af Nationalparkfond Thy.
Hele rapporten findes frit tilgængeligt på nationalparkens hjemmeside.

Markfirben
I foråret 2014 igangsattes en basisregistrering af markfirben i Nationalpark Thy.
I 2017 blev undersøgelsen afrapporteret, og Nationalparkfonden fik svar på
spørgsmål om artens udbredelse, status og forvaltningsmæssige behov.
Markfirben er blevet eftersøgt i 40 felter, der repræsenterer både den geografiske og habitatmæssige bredde i Nationalpark Thy. Data er efterfølgende
bearbejdet, og der er udført luftfotoanalyser af udbredelse af naturtyper i Nationalpark Thy med henblik på at ekstrapolere data til hele nationalparkområdet
og på baggrund heraf et bestandsestimat. Bestanden af markfirben i Nationalpark Thy er således estimeret til mellem 4000 og 11.000 familiegrupper.
Af de naturtyper, der er i Nationalpark Thy, er det tydeligt, at markfirben
findes i størst koncentration i den hvide klit langs kysten og lidt ind i den grå/
grønne klit og klithede, hvor vindbrud giver bart sand, samt på overdrev. Slid
på vegetationen er vigtig for artens reproduktionsmuligheder, da bart sand er
afgørende for områdets kvalitet til at yngle på. Æggene udruges nemlig i det
varme sand.
Samlet set vurderes bestanden af markfirben i Nationalpark Thy at være rimelig sund. Dog skal der rettes forvaltningsmæssig opmærksomhed mod:
• Dynamikken i klitnaturtyperne. De næringsfattige klitnaturtyper er stabiliseret og fortsætter denne udvikling, kan der opstå strækninger, som ikke
længere egner sig til markfirben. Der kan med andre ord ske fragmentering
af den samlede bestand.
• Rynket rose. Særligt på strækninger, hvor der kun er en smal bræmme af
hvid klit, er det væsentligt at undgå, at rynket rose dækker hele det egnede
habitat for markfirben.
Et af nationalparkfondens højt prioriterede indsatsområder er genetablering
af naturlig hydrologi og øget sammenhæng mellem de nordatlantiske klithe-

#MARKFIRBEN
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Ensianblåfugl
Status og forvaltning
Resultaterne af et flerårigt forskningsprojekt om den sjældne og truede ensianblåfugl er for Nationalpark Thy sammenfattet i en rapport fra Københavns
Universitet.
Rapporten gennemgår baggrundsviden om ensianblåfuglens fascinerende
levevis, samler op på relevant viden og erfaring fra andre lande. Med udgangspunkt i en kortlægning af artens udbredelse i Thy gives anbefalinger til fremtidig naturforvaltning med henblik på at sikre arten. Klithederne i Thy udgør
nemlig de væsentligste levesteder for den sjældne sommerfugl og det er her,
der er størst chance for at sikre artens overlevelse i Danmark.
De store statsejede klitheder i Thy blev især på grund af fredninger i
1960’erne og 70’erne sikret som naturarealer. Naturstyrelsens efterfølgende
pleje og naturforvaltning har bevirket, at Thy i dag er kendetegnet ved stadig
at have relativt store områder med sammenhængende, egnede levesteder for
både klokke-ensian og ensianblåfugl.

#ENSIANBLÅFUGL
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Status for ensianblåfuglen i Nationalpark Thy i dag er, at der er fem kendte
bestande: To i den nordlige del og tre i den centrale del af nationalparken.
Det er sandsynligt, at man ved yderligere eftersøgning kan finde nye ukendte
bestande – læs mere i afsnittet om kortlægning af æg.
Et forsigtigt skøn er, at Nationalpark Thy huser 8-20 % af Danmarks tilbageværende bestande af ensianblåfugl. Derfor har Nationalpark Thy og Naturstyrelsen et vigtigt ansvar for at stoppe tilbagegangen af arten, sikre dens
levesteder for fremtiden og skabe bedre sammenhæng i mellem levestederne.
Anbefalinger til bevarelsen
Rapporten angiver at bevarelsen af de fem kernebestande/populationer er
afgørende for ensianblåfuglen i Nationalpark Thy. Fire af populationerne er
relativt store, mens en enkelt vurderes særligt indsatskrævende - en indsats for
denne er i skrivende stund i planlægningsfase.
Udover at sikre populationerne er det væsentligt at sørge for, at der kan
udveksles genetisk materiale mellem populationerne, da der ellers er risiko for
indavl og dermed forringet levedygtighed. Rapportens analyse viser også, at
Nationalpark Thy rummer mange egnede levesteder for ensianblåfugl - i alt
ca. 4.600 ha. Men særligt områder med plantage udgør en barriere mellem
egnede lokaliteter for ensianblåfuglen.
For på afgørende vis at forbedre levevilkårene for arten forudsættes altså,
at der ryddes væsentlige dele af klitplantagerne, så der etableres store sammenhængende områder med fugtig og tør klithede. Samtidig bør der skabes
mere naturlig hydrologi, da det sikrer dynamik og en varieret struktur i plantesamfundet. Ekstensiv afgræsning - gerne med forskellige planteædere – kan
bidrage yderligere til at skabe dynamik og variation.
I forbindelse med gennemførelse af indsatser for ensianblåfugl anbefaler
universitet, at der afsættes midler til registreringsarbejde, således at effekten
af indsatserne følges.
Til gavn for andet end ensianblåfuglen
Ifølge rapporten er både ensianblåfuglen og klokke-ensian, det man kalder
indikatorarter. Klokke-ensian er indikator for fugtige heder af høj kvalitet med
stor bevaringsværdighed. Og ensianblåfuglen er indikator for tilstedeværelse

af andre såkaldte habitatspecialister og rødlistede arter. En indsats for ensianblåfuglen vil således også gavne naturen generelt.
Rapporten er udarbejdet af Andreas Kelager, Hans Henrik Bruun, David R.
Nash og Anders P. Tøttrup ved Center for Makroøkologi, Københavns Universitet med midler fra Nationalparkfond Thy.
Kortlægning af æg i den centrale del af Nationalpark Thy
Som opfølgning på rapporten har Nationalparkfond Thy i 2017 igangsat en
undersøgelse af, hvor udbredt æglægning for ensianblåfuglen er i den centrale
del af Nationalpark Thy.
Området mellem de tre kendte populationer ved Ålvand samt en del af
Vangså Hede er blevet eftersøgt for æg af ensianblåfugl.
Eftersøgningen viste, at der var blevet lagt æg i 40 % af de besigtigede
klitlavninger, hvor der voksede klokke-ensian. Resultatet af undersøgelsen indikerer, at ensianblåfuglen enten flyver over større afstande end forventet, eller
at der er flere populationer end hidtil dokumenteret. Fund af æg kan ikke i sig
selv dokumentere eksistens af populationer, men det giver et billede af, hvor
det er oplagt at lede efter sommerfuglearten.
Undersøgelsen er udført og finansieret af Nationalparkfond Thy.
Klitsøerne
Nationalpark Thy huser et stort antal næringsfattige og sårbare klitsøer. I henhold til både lokal viden og i forbindelse med det daværende Naturstyrelsen Ålborgs arbejde med Natura2000-planer for 2010-2015 har det været klart, at der
er brug for yderligere viden for at sikre de næringsfattige klitsøers naturtilstand.
Siden 2012 har Nationalparkfond Thy derfor arbejdet på at øge sin viden om
de næringsfattige klitsøer i nationalparken. Arbejdet er udført i samarbejde
med Biologisk Forening for Nordvestjylland, Naturstyrelsen Thy samt studerende og forskere ved Københavns Universitet og Syddansk Universitet. Arbejdet
fortsætter i 2018.
I 2017 er der desuden etableret et samarbejde med Akvatisk Biologi ved
Aarhus Universitet under projekttitlen ”Klitsøernes tilstande, potentialer og
forvaltningsmæssige anbefalinger – med udgangspunkt i vegetation og ferskvandsøkologi”.

#KLITSØER
Formålet med projektet er at udbygge den eksisterende viden om klitsøerne i
Nationalpark Thy med særlig fokus på
• Årsagssammenhænge
• Eksisterende økologiske tilstande
• Potentialer for forbedring af de næringsfattige klitsøer
• Anbefalinger til den fremtidige forvaltning af klitsøerne.
I 2017 er der som led i et forskningsprojekt udført GIS-analyser, omfattende
vegetationsundersøgelse og vandkemiske undersøgelser af klitsøer i Nationalpark Thy. Her overvåges udvikling i vegetation og padder i tre søer – en referencesø, en oprenset klit-sø samt en nygravet klit-sø.
Projekterne udføres af Tenna Riis, Michael Straarup Nielsen, Louise Sejerø fra
Århus Universitet, Ole Pedersen fra Københavns Universitet samt medarbejdere
og frivillige ved Nationalparkfond Thy.
ÅR SB ER ETNI NG 2 0 1 7
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Registrering af sjældne planter
Naturens Besøgsvenner er et frivilligprojekt, der er etableret i samarbejde med
Biologisk Forening for Nordvestjylland. Naturens Besøgsvenner registrerer
sjældne planteforekomster med henblik på at sikre deres fortsatte tilstedeværelse. De frivillige besigtiger kendte forekomster af sjældne planter, finder nye
forekomster af sjældne plantearter og registrerer forekomsternes plejebehov.
I 2017 blev 69 forekomster besøgt. Heraf blev 17 vurderet at have et reelt
plejebehov. Årets resultater af registreringerne er kort summeret i nedenstående skema.
Besøgte
antal forekomster

Intakt
uden
trussel

Nye forekomster

Trussel
uden plejeforslag

Trussel
med plejeforslag

Ikke
genfundet

69

17

8

16

17

11

Følgende arter indgik i 2017-registreringerne: Dværgulvefod, enblomstret vintergrøn, Linnæa, strand-Snerle, spidsblomstret siv, krybende ranunkel, knærod, hjertebladet fliglæbe, skotsk lostilk, bjerg-dunbregne og syl-firling.
Biologisk Forening for Nordvestjylland har i samarbejde med Naturstyrelsen
Thy gennemgået de fem forekomster, der blev registreret med plejebehov i
2016, og aftalt, hvordan plejen af disse gennemføres. Læs mere under indsatsområde 8 Netværk af frivillige.
Laver i Nationalpark Thy
Der er i 2017 arbejdet videre med artsbestemmelse og analyser i forbindelse
med et projekt fra 2016 om basisregistrering af laverne i Nationalpark Thy.
Projektet gennemføres af Lennarth Skov Espersen fra HabitatVision og Ulrik
Søchting, der er emeritus ved Københavns Universitet.
Arbejdet afsluttes med en rapport i 2018. Basisregistreringen er hovedsageligt finansieret af 15. juni-fonden med et bidrag fra Nationalparkfond Thy.

#FARVERIGE LAVER
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Lodbjerg-plots
Lodbjerg-plotsene er et samarbejdsprojekt med Aarhus Universitet om at tilvejebringe en langvarig dataserie for udviklingen af plantesamfund i fire klit-naturtyper. Biologistuderende ved Aarhus Universitets obligatoriske kursus i botanik har gennemført vegetationsanalyser af klitnaturtyper nord for Lodbjerg
Fyr. Samarbejdet har nu kørt i fire sæsoner og er planlagt til at fortsætte på
ubestemt tid. Resultaterne af projektet forventes at give viden om klitnaturens
udvikling over en længere tidsperiode. Samtidig får universitetets studerende
mulighed for at afprøve en konkret metode til feltarbejde samt at bidrage til
relevant vidensopbygning.
Strandtudse
Der blev i efteråret 2016 etableret fem ynglevandhuller til strandtudser ved at
lukke grøfter og lave paddeskrab i Lortpøt nord for Lodbjerg.
Formålet med projektet er at skabe forbedrede betingelser for, at den truede
strandtudse begynder at yngle i området. Naturstyrelsen Thy og Nationalparkfond Thy har i 2017 igangsat projektrelateret overvågning af paddeskrabene.
Overvågningen udføres af Naturstyrelsen Thy. Der blev i 2017 desværre ikke
registreret strandtudse.
Hedepletvinge
Toke Høye fra Aarhus Universitet har søgt og bevilget midler fra 15. juni fonden til gennemførelse af en indsats for hedepletvinge. Både Thisted Kommune, Naturstyrelsen Thy og Nationalpark Thy indgår som samarbejdspartnere i
projektet.
Der er i 2017 gennemført feltbesigtigelse med naturmedarbejdere fra kommuner, styrelser og nationalparkfond samt frivillige fra Biologisk Forening for
Nordvestjylland og Nationalparkfond Thy. Der er bl.a. eftersøgt for sommerfugl
og larver på to lokaliteter i Nationalpark Thy uden held. Eftersøgning af arten
er planlagt til at fortsætte i 2018.
I 2017 blev hedepletvinge genfundet ved Vullum sø. Det er første fund i Thisted Kommune i en årrække. Artens kendte udbredelse er øst for Nationalpark
Thy, og der kan arbejdes for at få arten tilbage i nationalparken.

Landskabshistorisk GIS-analyse
I henhold til Københavns Universitets program for basisregistrering er der i
2017 udarbejdet en landskabshistorisk GIS-analyse. Den vil i fremtiden fungere som både baggrundsviden og idékatalog for projekter. Den strækker sig
fra Videnskabernes Selskabs kort fra 1789 og frem til 2016 og illustreret med
kortblade fra seks nedslag gennem tiden.
Analysen har efter anbefalinger fra Københavns Universitet særligt fokus på
omfang af dræning, udretning af vandløb, klitplantagers anlæg og omfang,
ændringer i vegetation, ændringer i udstrækning og forekomst af vandspejl i
klitlavninger og udvikling af nærliggende landbrug.
Analysen er udarbejdet af Niels Riis fra NaturRådgivningen. Den tilhørende
rapport er opdelt i 34 kortblade, der dækker godt og vel Nationalpark Thy.
Kortudsnittene er fra 1789, 1883, 1918, 1954, 2004 og 2016. Udover analysen for de enkelte 34 kortblade er der også fortaget tematiske analyser, der
viser udviklingen over tid indenfor søer, vandløb, skov og kystudvikling.

4. K
 ulturhistorisk Atlas for Nationalpark Thy
og den levende kulturarv
Grundet dels travlhed hos Thisted Kommune i forbindelse med revision af
kommuneplanen samt en medarbejders opsigelse i Slots- og Kulturstyrelsen er
projektet med at udarbejde et kulturhistorisk atlas ikke iværksat i 2017.
Der er som led i udarbejdelsen af den landskabshistoriske GIS-analyse tilvejebragt et godt fundament at bygge det kulturhistoriske atlas videre på. Bl.a.
er Det Kongelige Videnskabernes Selskabs kort fra 1789 blevet georefereret,
således at det kan bruges som et kortgrundlag i GIS. Hermed lægges næsten
endnu 100 år til i det tilgængelige kortmateriale, om end detaljeringsniveauet
ikke er så godt som på senere tiders kort. Det ældste kort, der hidtil har været
tilgængeligt digitalt, har været de høje målebordsblade fra 1883. Som eksempel kan man se, at flere søer er blevet tørlagt i perioden mellem 1789 og 1883
- fx Flade Sø, ligesom man også kan se, at flere af de søer, vi kender i dag, har
været betydeligt større - fx Tvorup Hul.
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5. Masterplan for formidling

6. Gennemgående stier og faciliteter til ophold i naturen

Som led i projektet ”Trædesten til Naturen”, er der gennem ansøgning til Nordeafonden i 2017 opnået bevilling til at udarbejde en masterplan for formidling i 2018.
I 2017 har nationalparken fået fire nye formidlingspartnere, så der nu er 27,
der har opnået formidlingspartnerskab med Nationalpark Thy og er med til at
formidle nationalparkens herligheder.
Der er desuden indgået samarbejde med Thisted Kommune, Vejdirektoratet
og Naturstyrelsen Thy om at forbedre skiltningen til seværdigheder og oplevelser i Nationalpark Thy. Det sker bl.a. med baggrund i anbefalingerne i den
syntese af viden om sårbare arter, naturbeskyttelse og benyttelse, som blev
udarbejdet af NaturRådgivningen i 2016.
I samarbejde med Museum Thy og med tilskud fra Friluftsrådet er der udgivet
et High5-hæfte med titlen ”I historiens spor med Pil og Storm”. Publikationen
henvender sig til familier med børn i 10-12 års alderen og skal inspirere børn
og voksne til at opleve den karakteristiske kulturhistorie i Nationalpark Thy.

Som led i ’trædestensprojektet’ er der gennem en ansøgning til Friluftsrådet i
2017 opnået bevilling til at udarbejde en helhedsplan for stier og ruter.
Savbjerg-ruten
Den tidligere ’Gul rute nord’ eller ’Turen fra Sårup’ blev i december 2017 certificeret som en kvalitetsvandresti af Dansk Vandrelaug og skiftede i den forbindelse navn til ’Savbjerg-ruten’.
Rundturen er på 4 km med mulighed for at forlænge ruten med ca. 1 km
ved at tage turen til udsigtsplatformen ved reservatets nordlige del. Ruten går
gennem den nordligste del af Tved Klitplantage langs kanten af Hanstholm
Vildtreservat. Ved rutens sydligste punkt er der opstillet et udsigtstårn med
udsigt over kerneområderne i Hanstholm Vildtreservat. Afstikkeren til rutens
nordligste punkt går til en udsigtsplatform, som bl.a. giver god mulighed for at
se nogle af reservatets mange krondyr.
Busrute 89 ’Kystruten i Nationalpark Thy’
Thisted Kommune fik i 2017 midler til at afprøve en ny busrute for både 2017
og 2018. Busruten gør det muligt at komme fra hovedbyerne til kystbyerne og
at køre langs kysten fra Agger til Vigsø.
Bussen har plads til cykler, barnevogne, surfboards og andet udstyr, så passagerer kan bruge ruten som udgangspunkt for en udflugt til kysten – eller
fra kystområderne ind til byerne. Der købes billetter i bussen. Rejsekort eller
mobilbillet kan også anvendes. Ruten kørte fra den 26. juni til den 4. august
2017. Ruten findes også på Nationalpark Thys app, som derfor undervejs kan
benyttes til at finde oplevelser med.
Ruten er udviklet i et samarbejde mellem Thisted Kommune, Nationalpark Thy,
Thy Turistforening, Nordjyllands Trafikselskab og Arriva. Den er et supplement til
busrute 88, der har kørt i nationalparken i skolernes sommerferie i de senere år.

7. Nationalpark Thy – et stærkt brand
Trædesten til Naturen
Projektet strækker sig over flere indsatspunkter i nationalparkplanen, men her
gives en samlet oversigt over økonomi og proces.
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Trædestensprojektet er godt på vej mod fuld finansiering. Det samlede budget er på ca. 80 mio. kr. eksklusive moms. I 2017 blev der givet følgende tilsagn
til projektet:
Nordea-fonden

13,8 mio. kr.

Februar

Friluftsrådet

2,4 mio. kr.

Fordelt på to tilsagn i februar og august

Thisted Kommune

5,0 mio. kr.

Oktober

Vækstforum

2,8 mio. kr.

November

Styregruppen bag projektet er:
Torben Juul-Olsen

Nationalpark Thy, formand bestyrelsen

Poul Nystrup

Nationalpark Thy, formand rådet

Esben Oddershede

Nationalpark Thy, bestyrelsesmedlem

Else Østergaard

Nationalpark Thy, leder

Esben Broe

Nationalpark Thy, projektleder

Formidlings-, procesrådgiver og Advisory Board
I 2017 har fokus været på formidling og helhedsplan for Trædesten til Naturen.
Primo 2018 fremlægger idébureauet ”2+1” deres forslag til en helhedsplan for
formidlingen i Nationalpark Thy (se også indsatsområde 5).
Helhedsplanen vil være den foreløbige kulmination på et forløb, hvor styregruppen og projektgruppen suppleret med et Advisory Board bestående af
Hanne Strager, Tove Damholt og Søren Andkær har klædt ”2+1”- rådgiverne
på med ønsker, krav, rammer og målsætninger.
Masterplanen vil efterfølgende danne grundlag for formidlingen i de øvrige
delprojekter herunder Lodbjerg Fyr, Nationalparkcenter Thy, Hanstholm Fyr og
ude i parken.
I samarbejde med University College Nordjylland udarbejdes et evalueringsdesign for Trædesten til Naturen.
Nationalparkcenter Thy
Egenfinansieringen plus tilsagn var med udgangen af 2017 på 16,5 mio. kr. ud
af 31 mio. kr.

Hanstholm Fyr
Thisted Kommune afsluttede restaureringen af Hanstholm Fyr i december
2017. Nationalpark Thy indrettede en mindre interimistisk udstilling på fyret,
som i 2018 eller 2019 forventes udskiftet med en mere permanent udstilling i
tråd med færdiggørelsen af masterplanen for formidlingen.

Lodbjerg Fyr
I 2017 er der arbejdet videre med planerne for restaureringen af Lodbjerg Fyr.
Projekteringen blev igangsat og forventes afsluttet primo 2018.
Sideløbende med restaureringsprojektet har en arbejdsgruppe bestående af
frivillige og rådsrepræsentanter sammen med sekretariatet arbejdet på at øge
involvering og ejerskab til fyret. Gruppen har undersøgt mulige former for lokal
involvering herunder en socialøkonomisk drevet cafe, øget frivilligt engagement og involvering af lokalbefolkningen i Sydthy. Arbejdet fortsættes i 2018.
I løbet af 2017 blev der nedsat en ny frivillig håndværkergruppe som pt.
består af otte håndværkere og bygningskonstruktører.
Big-data projekt
Nationalparkfonden er i dialog med Visit Aalborg, som er projektejer på vegne
af de nordjyske turistforeninger for et Big-data projekt, der skal kunne trække
viden ud om de besøgende i udvalgte områder - som fx Nationalpark Thy. Det
skal ske på baggrund af telefonopkoblinger til Telenors sendemaster. Der er
tale om et spændende tiltag, der kan gøre os meget klogere på de besøgende
i parken. Det er endnu ikke afgjort, hvilke cases, man ønsker at gå videre med.
Mere end øjet ser
I december 2017 blev de indledende undersøgelser til delprojektet ”Mere end
øjet ser” afsluttet. På baggrund af projektet blev en rapport udarbejdet, der
sammenfatter de tekniske og formidlingsmæssige muligheder, der knytter sig
til Virtual Reality og Augmented Reality.
Delprojektet var finansieret af Region Nordjyllands Vækstforum, Thisted
Kommune, Thy Turistforening og Nationalpark Thy.
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Reach pr. periode

Kommunikation og synlighed

Periode

#DANMARKS STØRSTE VILDMARK
I september 2017 startede en projektleder for kommunikation i en nyoprettet
halvtidsstilling for at medvirke til en mere sammenhængende kommunikationsindsats for Nationalpark Thy. Arbejdet med nationalparkens første branding- og kommunikationsstrategi blev påbegyndt i 2017 og afsluttes primo
2018.
PR
Top 10-listen over omtaler var ligesom i 2017 domineret af nordjyske lokal- og
regionalmedier. Thisted Dagblad var igen det medie, som stod for flest omtaler
af Nationalpark Thy (14 pct. af den samlede omtale) i 2017. Samlet set stod
nordjyske medier for 43 pct. af den samlede omtale, hvilket er identisk med
procentfordelingen i 2016.
Hver torsdag bringer Kristelig Dagblad en klumme, der hedder ”Nyt fra nationalparkerne”, og her bidrager Nationalpark Thy hver fjerde uge med en
klumme. Her sættes fokus på aktuelle tilstande og oplevelser i naturen til viden
og inspiration for læseren.

Reach

Q1 2017

23.280.047

Q2 2017

15.922.853

Q3 2017

20.264.895

Q4 2017

12.055.586

Total

71.523.381

På figuren ses summen af potentielle læsere, lyttere og seere af de enkelte omtaler.
Kilde: Infomedia 2017

Annonceværdi pr. medietype
Medietype
Print medier
42%

80
60

5%
0%

133

140
100

100
74

Radio medier

47.200

Telegrammer

0

TV medier

149

120

8.402.700

53%

Omtaler over tid
160

Annonceværdi (DKK)

108

WEB medier

732.600
6.667.472

99
70

82

63
47

57

48

På figuren ses den estimerede annonceværdi for Nationalpark Thy fraregnet Nationalpark TV. Kilde: infomedia 2017.

40
20
0

På figuren ses antallet af omtaler for Nationalpark Thy. Især historier om støtte fra Nordea-fonden, ulven samt det gode liv i Thy gav omtale. Kilde: Infomedia 2017

Hjemmeside, Facebook og app
I 2017 har kommunikationsindsatsen på hjemmesiden været koncentreret om
at bringe nyheder og løbende forbedre det faglige indhold på undersiderne.
I 2017 blev undervisningsdatabasen, som i første omgang er udviklet til
grundskolen, udvidet til også at kunne rumme undervisningstilbud til voksne.
ÅR SB ER ETNI NG 2 0 1 7
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Nationalpark TV
Nationalpark TV har siden julen 2009 sendt to nye tv-programmer hver uge på
Kanal Midt-Vest. Udsendelserne har i 2017 også været sendt på flere af TV2’s
regionale tv-stationer: TV Midt-Vest (2 ugentlige udsendelser), TV2 Nord (1
ugentlig udsendelse) året rundt, samt TV2 Øst på Sjælland i 19 uger i vinteren
og foråret (1 ugentlig udsendelse).
Nationalpark TV
TV

Antal udsendelser 2017 Estimeret seertal 2017

EAV (DKK) 2017

På figuren ses udviklingen i antallet af følgere til nationalparkens officielle Facebook-si-

Kanal MidtVest

104

520.000

3.286.972

de i 2017.

TV Midt-Vest

104

2.600.000

16.779.932

TV2 Nord

52

962.000

6.400.992

Det er nu muligt at søge læringstilbud rettet mod voksne, samtidig med at
man nu kan søge specifikt på forløb, som har fokus på at forbedre formidlingskompetencer. Du finder undervisningsdatabasen på nationalparkens hjemmeside.3 Antallet af følgere på Facebook har været støt stigende, og sidens opslag
giver en tilfredsstillende respons fra følgerne, der ofte kvitterer med likes, delinger og kommentarer.
Nationalpark Thys app er løbende forbedret med flere funktioner og interessepunkter. Det er eksempelvis blevet muligt at vælge mellem forskellige baggrundskort, hvoraf det ene viser fuglebeskyttelsesområder og andre beskyttede områder.
I forsommeren var der et samarbejde med Museumscenter Hanstholm om at
gøre en rute omkring museet tilgængelig på app’en. Her får man viden om,
hvad de forskellige bunkers er blevet brugt til samt for at deltage i en quiz.
Som noget nyt var det muligt at tilgå informationerne på Appen via en unik
fingerkode, som bl.a. gør, at interessepunkter kan oprettes meget tæt på hinanden samt indendørs og i områder uden GPS-dækning, som appen ellers
kræver. Funktionen blev afprøvet af godt 200 elever fra Tingstrup Skole, der
brugte en dag i Nationalpark Thy.

TV2 Øst

19

1.159.000

771.172

Total 2017

279

5.241.000

27.239.068

Total 2016

1.120

7.586.000

51.974.172

Total 2015

832

4.194.684

28.737.644

Total 2015

624

2.868.684

27.078.544

3. http://undervisning.nationalparkthy.dk/find-opgaver/
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Samlet set estimeres et seertal for Nationalpark TV på 5,2 mio. Seertallet er
mindre i 2017 end i 2016, da der kun blev sendt Nationalpark TV i 19 uger på
TV2 Øst i 2017, hvor det var hele året i 2016. Annonceværdien af Nationalpark
TV skønnes at være 27,2 mio. kr.
Nationalpark TV har ligesom de senere år i 2017 genereret indtægter i form
af tilskud fra Radio- og tv-nævnet samt for salg af tv-udsendelser.
Nationalpark TV kan desuden streames fra nettet via Vimeo (internet og
app), samt www.nationalparkthy.dk, www.nationalparktv.dk, www.thy360.
dk, m.m. Udsendelserne ses langt overvejende i Danmark, men der ses også
Nationalpark TV fra Tyskland, Norge, Sverige, Holland, Schweiz, m.m.
Events og foredrag
I løbet af 2017 blev en række arrangementer afholdt. Her nævnes en række
af dem:
• Naturmødet i Hirtshals den 18.-20. maj i en fælles stand med Nationalpark
Vadehavet og Nationalpark Mols Bjerge.

Antal deltagere/
besøgende

Antal pr.
arr./events

Antal deltagere
pr. arr./event

Off. arrangementer

5.663

206

27

Events

15.982

12

1.332

Bestilte ture

8.134

362

22,5

Lodbjerg Fyr

22.500

Stenbjerg Landingsplads (informationshus)*

11.386

Nationalpark Thys netværk af frivillige dækker både over samarbejde med
lokale foreninger og enkeltpersoner - enten gennem ad hoc-projekter eller i
fastetablerede grupper.
Søjlediagrammet viser antal frivillige i de forskellige grupper. Samlet set har
grupperne ca. 180 medlemmer, der har bidraget betragteligt til opgaveløsningen i Nationalpark Thy i 2017. Mange af de frivillige er dog involveret i flere
grupper, så det samlet set er lidt over 100 enkeltpersoner frivillige i Nationalpark Thy.

Antal personer per frivilliggruppe i 2017
46

41
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• N
 ationalparkdag den 24. maj under det fælles europæiske tema Changing
Climate, Changing Parks. Offentlig tur ved Lodbjerg Fyr i samarbejde med
Bo Fink.
• Fotosprint i Nationalpark Thy den 24. maj. Et offentligt arrangement i Klitmøller i samarbejde med Biologisk Forening for Nordvestjylland.
• Lærerkursus den 1. september under overskriften: Hvad kan stedet bidrage
til i skolens fag? Gennemført i samarbejde med Thisted Kommune og University College Nordjylland.
• Kursus i inddragende undervisning og formidling for formidlere den 11.
september.
• Formidlingsdag den 26. september. Netværks- og læringsarrangement for
formidlere og frivillige værter.

* Åbningstiden er kl. 13-17 dagligt fra 1. april til 31. oktober.
Vi har ikke modtaget statistik for alle organisationer/personer, som opererer i NPT. Kurser og lign. er ikke medregnet.

8. Netværk af frivillige
Nationalparkens mere end 100 frivillige er gode ambassadører for nationalparkens brand. De er gennem deres netværk og frivillige arbejde desuden med
til at få naturen tættere på folk. De mange ekstra hænder gør det desuden
muligt for nationalparken at løfte projekter, som det ikke vil være muligt ellers
at gennemføre.

De fleste programmer med frivillige kører over mange år, men nogle køres som
projekter, der løbende afsluttes. 2017 er det sidste år, hvor Nationalpark Thy
har samarbejdet med Hanstholm Asylcenter, da asylcenteret lukker i 2018. I
2017 blev en ny gruppe etableret: Håndværkergruppen på Lodbjerg Fyr.
I 2011 vedtog nationalparkens bestyrelse en frivilligstrategi, der har haft stor
betydning for udviklingen i nationalparken. Støtteforeningen Nationalpark Thy
havde et stort medansvar for udarbejdelsen af strategien, der bl.a. resulterede i ansættelsen af en frivilligkoordinator. Siden har nationalparkens frivillignetværk udviklet sig kraftigt, og strategien trænger til at blive opdateret.
ÅR SB ER ETNI NG 2 0 1 7
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Processen blev kickstartet med en workshop i december 2017, hvor omkring
30 frivillige deltog. Strategiprocessen fortsætter i 2018 i tæt samarbejde med
Støtteforeningen Nationalpark Thy.
Støtteforeningen Nationalpark Thy
Støtteforeningen Nationalpark Thy har en bestyrelse på otte personer og godt
150 medlemmer. Støtteforeningen har siden nationalparkens oprettelse siddet
med i nationalparkens bestyrelse og råd, men mistede sin plads i bestyrelsen i
af 3. periode i forbindelse med den generelle reducering i antallet af bestyrelsesmedlemmer.
Støtteforeningen står for en række aktiviteter i tæt samarbejde med frivilligkoordinatoren og nationalparkens øvrige frivillige. De arrangerer ’gå i gang
ture’, ’stivogterprogrammet’ samt rydning af gravhøje.
I januar 2016 igangsatte støtteforeningen en lokal indsamling blandt virksomheder, foreninger og privatpersoner til etablering af Nationalparkcenter
Thy. Målsætningen var at indsamle 1 mio. kr. – det blev nået allerede i december 2016. Derfor satte støtteforeningen et nyt mål på 1,5 mio. kr. bl.a. for at
kunne bruge Sparekassen Thys reserverede 500.000 kr. til at fordoble alle bidrag op til 10.000 kr. Indsamlingen fortsætter til og med maj 2018. Læs mere
om indsamlingen, herunder hvem der støtter på deres hjemmeside4.

#NPTFRIVILLIG
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Nationalparkværter
Mange af nationalparkens frivillige arbejder med formidling og er værter for de
besøgende på Stenbjerg Landingsplads, ved Lodbjerg Fyr og på diverse ture og
ved arrangementer. Denne gruppe kaldes ’nationalparkværter’.
Nationalparkværterne er en blanding af lokale thyboer og turister, der er
kommet i området i årevis og fx har sommerhus i området. Nationalpark Thy
har derfor frivillige fra hele landet og en enkelt fra Tyskland! Som frivillige er
de med til at give den besøgende en særlig troværdig og autentisk oplevelse.
Hvis man ønsker at blive nationalparkvært skal man deltage i fire basiskurser
omhandlende: Nationalparkens natur, kultur og organisation; Færdselsregler i
naturen afholdt af Naturstyrelsen Thy; Værtskab samt Grundlæggende førstehjælp. Herefter er man kvalificeret til at kalde sig nationalparkvært. Kursusrækken er også obligatorisk for formidlingspartnere.
Kurser for frivillige
Biologisk Forening for Nordvestjylland udbyder hvert år en række kurser med
fokus på naturen i Nationalpark Thy. Deltagerne er nationalparkværter og andre lokale med interesse for naturen.
Nationalpark Thy betalte i 2017 for nationalparkværternes deltagelse i kurserne. De giver nationalparkværterne et større kendskab til naturen
i nationalparken til glæde for både nationalparkens gæster og dem selv.
4. http://www.støtnationalparkcenterthy.dk/

#LYNGBY
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Kursus

Timer

Fuglestudiekreds, begyndere

15

Fuglestudiekreds, øvede

15

Fuglestudiekreds, ekskursioner

15

Naturgenopretningsprojekter i Nationalpark Thy

8

Plantekendskab for begyndere

10

Agger Tanges historie og natur

12

Spiselige ting i Nationalpark Thy

8

Ringmærkning i Thy

5

Biodiversitet

12

Lær de vilde blomster at kende

21

Svampekursus

6

Timer i alt

127

Studietur for frivillige
Nationalparkens frivilligkoordinator mødes jævnligt med værterne for at holde
dem opdateret med aktuel viden og udvikle opgaverne. Hvert år tager frivilligkoordinatoren og værterne på studietur. I 2017 var også støtteforeningens
bestyrelse inviteret med på turen, som gik til Store Vildmose og Skagen Grå Fyr.
Store Vildmose byder udover vidtstrakte kartoffelmarker også på store, flade
områder med våd, gyngende højmose. Én af de gamle kartoffelgårde er på
baggrund af frivillige kræfter lavet til et formidlingscenter omhandlende forandringen af mosens vildmark til jordbrug.
Skagen Grå Fyr har gennemgået en omfattende renovering med stor fokus
på formidling af trækfugle. På tærsklen til restaureringen af Lodbjerg Fyr var
det interessant at se, hvordan et lignende projekt er grebet an.
Frivillige tilknyttet Lodbjerg Fyr
Fyrværter på Lodbjerg Fyr
Man kunne møde de frivillige formidlere: Fyrværterne på Lodbjerg Fyr hver
torsdag, lørdag og søndag i perioden fra d. 29. juni til d. 6. august. I perioden
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#FÆLLESSKAB
besøgte turistbus nr. 88 Lodbjerg Fyr hver torsdag, og bussens passagerer blev
modtaget af de fyrværterne.
Der har været stor interesse for og mange besøgende på fyret i 2017. For at
imødekomme behovet holdt fyrværterne som noget nyt to guidede rundvisninger om dagen i åbningsperioden.
Ved rundvisningerne blev de besøgende klogere på bygningen af fyrkomplekset, livet på fyret før det blev automatiseret, fyret under 2. verdenskrig, den
omkringliggende klithedes særlige dyre- og planteliv og meget mere.
Lodbjerg Fyr ved nattetid
Igen i 2017 afholdt de frivillige det årlige familiearrangement: Lodbjerg Fyr ved
Nattetid. Arrangementet havde besøgende i alle aldre, som lærte om fyrets
historie, bunkeren, førstehjælp i naturen, flagermus, astronomi, Lodbjerg Fyr
som vejrstation, lege fra gamle dage og områdets planter.
Drejebog over formidling ved Lodbjerg Fyr
Flere fyrværter har i 2017 bidraget betragteligt til en drejebog for formidling på

Lodbjerg Fyr. Drejebogen samler al den viden, som fyrværterne har gravet frem
gennem tiden om Lodbjerg Fyr samt henviser til flere gode kilder.
Initiativet er udarbejdet i samarbejde med Christina Pedersen, natur- og kulturformidlerstuderende fra University College Nordjylland.
Arbejdsgruppe for involvering og ejerskab til Lodbjerg Fyr
Et bæredygtigt og levende Lodbjerg Fyr skal skabes ved lokalt ejerskab. Derfor
er en ny arbejdsgruppe for involvering og ejerskab til Lodbjerg Fyr nedsat.
Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra nationalparkværterne, fyrværterne, bestyrelsen for Støtteforeningen Nationalpark Thy, nationalparkrådet og
Nationalpark Thys sekretariat.
Gruppens formål er at skabe større involvering til Lodbjerg Fyr fra f.eks. foreninger, borgere og virksomheder, som kan medvirke til at lave nye tilbud til
fyrets mange besøgende.

Håndværkergruppen for Lodbjerg Fyr
I 2017 blev en ny gruppe af frivillige nedsat:
Håndværkergruppen ved Lodbjerg Fyr. I forbindelse med restaureringen af Lodbjerg Fyr får gruppen egne restaureringsprojekter som ombygning af et hønsehus til madpakkehus.
Stenbjerg Landingsplads
Informationshuset på Stenbjerg Landingsplads udgør indtil videre nationalparkens eneste bemandede besøgshus. Siden 2010 har det holdt åbent hver dag
fra kl. 13-17 i perioden 1. april til 31. oktober.
Igen i 2017 har frivillige nationalparkværter lagt en kæmpe indsats i Stenbjerg og stået for al bemanding af huset.
Alt efter sæson og travlhed er der en til to værter til at tage imod de besøgende og guide dem ud i Nationalpark Thy.

#STENBJERG

Nationalparkværterne laver
statistik over gæsterne:
Hvor mange der kommer,
og hvor de kommer fra
(om muligt). Hvert år siden
informationshusets åbning
har der per sæson været
omkring 12.000 besøgende. De fleste besøgende er
danske, ca. 1/6 er tyske og
ellers har der i 2017 været
besøgende fra Holland, Norge, Sverige, Finland, England, Kina, Israel, Sydafrika,
New Zealand, Australien,
Brasilien, USA, Canada, Tyrkiet og De Baltiske lande.
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Vært på tur og ved arrangementer
Nationalparkværterne formidler også om naturen og kulturhistorien på et væld
af forskellige ture og arrangementer.
De tager imod passagererne på turistbus 88, hvor de fortæller om seværdigheder på ruten. De afholder gratis formidlingsture om det gamle Agger,
klithedens kunstnere, Sorte Næse og byder på vandretur fra redningsstationen
i Lyngby til Batteriet.
Et nyt tiltag i 2017 var ’spring på cyklen’, hvor der fire gange i løbet af året
blev arrangeret en guidet cykeltur rundt i nationalparken.
Nationalparkværterne repræsenterer også Nationalpark Thy på flere messer
og arrangementer i løbet af året. Fx Naturstyrelsens årlige jagt- og fiskeridag,
julemessen i Nørre Vorupør, turistmessen i Herning og på naturmødet i Hirtshals.

#FORMIDLING
Informationshuset er et lille fiskerhus på 37 m2, og der sælges kort over og
bøger om Nationalpark Thy samt kaffe, the, kakao og is. Desuden kan de besøgende tage relevante foldere om nationalparken med sig.
Hver onsdag i skolernes sommerferie samt i påskeferien og efterårsferien
holdes der ’Folk og Fisk’ på Stenbjerg Landingsplads. De gamle redskabshuse
på landingspladsen åbnes op for besøgende, og frivillige fortæller om kystfiskeriet og livet på havet i dag og for 100 år siden. Efter rundvisningen kan man
smage hjemmesaltet, -tørret og -røget fisk.
Gå i gang ture
I sommerhalvåret afholdt Støtteforeningen Nationalpark Thy hver tirsdag
formiddag ’Gå i gang ture for modne motionister’. Hver af de 5-8 km lange
ture afholdes nye steder i nationalparken. Turene begynder med, at nationalparkværten fortæller om naturen og kulturhistorien det pågældende sted.
Gå i gang-turene blev første gang afholdt i 2010, og de er fortsat meget
populære. I 2017 fik 1700 deltagere glæde af de 26 afholdte ture.
28

NATION AL PARKF OND T HY

Fotoreporterne
En gruppe af frivillige fritidsfotografer formidler store og små nyheder på Facebook-siden ”Nationalpark Thy fotoreportere”. Nyhederne er om begivenheder,
som nationalparkens besøgende kan komme ud at opleve. Det kan være om
alt fra vinterbadning i Nørre Vorupør, til efterårets krondyrbrøl i Hanstholm
Vildtreservat og smukke sommerbilleder fra nationalparken.
Naturpleje og vedligehold
Naturpleje og vedligehold er også et af fokusområderne i det frivillige arbejde.
Opgaverne udføres både af nationalparkens fasttilknyttede frivilliggrupper og
på projektbasis. Naturplejeprojekterne omhandler gerne bevarelse af de lysåbne naturtyper som klithede, hede og eng og/eller for at rydde invasive arter. Se
bilag 5 for et kort med oversigt over alle projekterne.
Naturens Besøgsvenner
Naturens Besøgsvenner er et folkeligt naturovervågningsprojekt udviklet i samarbejde med Biologisk Forening for Nordvestjylland.
Formålet er at følge udviklingen af særlige planter i nationalparkområdet og
sikre gennemførelse af pleje ved behov samt inddrage frivillige i både overvågningsarbejdet og plejen. Plejen udføres af frivillige eller professionelle alt
afhængig af opgavens karakter og omfang.

Dataene videreformidles fra Biologisk Forening for Nordvestjylland til Naturstyrelsen Thy, der herefter kan benytte dem til de såkaldte ”Pas På”-kort, som
anvendes i arealdriften.
Koordineringen af frivilligindsatsen, afholdelse af opstartskursus, plejeevents
og evaluering, opsamling af data og koordinering af plejeindsatsen gennemføres i samarbejde mellem Biologisk Forening for Nordvestjylland, Naturstyrelsen
Thy og Nationalparkfond Thy.
Projektet har nu kørt i fem år. Frivilligbehovet i projektet vurderes at ligge på
ca. 14 grupper. Tilslutningen til projektet ses i tabellen herunder.
2013

2014

2015

2016

2017

Antal grupper

5

12

11

14

14

Antal frivillige

10

20

18

22

24

Antal tilsete forekomster

16

46

62

58

69

Evalueringen af sæson 2017 viser, at projektet er udbytterigt både for de frivillige og for naturen. Der er i 2017 udviklet en nemmere måde at få dataene fra
de mange frivillige samlet i ét dataark - bl.a. med henblik på sikring af dataflow
mellem de tre parter i projektet.
Der er ca. 250 planteforekomster i programmet fordelt på 19 arter. Arterne
registreres i en fireårig cyklus (med undtagelse ad skotsk lostilk, der registreres
med en otteårig cyklus), og ved registrering af plejebehov aftales dette nærmere med lodsejeren.
Stivogtere
Støtteforeningen Nationalpark Thy dannede stivogter-programmet allerede
før, nationalparken formelt blev etableret. Opgaven som stivogter er så populær, at støtteforeningen i 2017 har besluttet, at der kan være to personer om
en sti. De 54 vandreruter i nationalparken har således i dag alle en vogter eller
et vogter-par tilknyttet.
Vogterne sørger for, at der ser ordentligt ud på vandrestierne og indrapporterer større gener til gruppens tovholder, som er ansvarlig for samarbejdet med
Naturstyrelsen Thy.

Vogterne hjælper også Naturstyrelsen Thy og nationalparkfonden med at
fylde vandretursfoldere og nationalparkfoldere op ved stierne.
Gravhøje
Støtteforeningen Nationalpark Thy har adopteret plejen af ni gravhøje ved Tyskerbakken i Stenbjerg Klitplantage. Af kulturhistoriske hensyn har de igen i år
ryddet opvækst på gravhøjene, så de ikke gror til, men fremstår synlige.
Sommerlejr for studerende
I samarbejde med Naturstyrelsen Thy og Thisted Kommune afholder Nationalpark Thy hvert år en sommerlejr for studerende. Hvert andet år er det for
internationale studerende, og hvert andet år for studerende fra danske naturrelaterede uddannelser. I 2017 var sommerlejren for danske studerende.
Udover at omsætte teori til praksis giver sommerlejren også en god anledning til at vise nationalparken frem for fremtidens naturforvaltere. Sommerlejrens aktiviteter gør dem klogere på klitheden og naturen i Thy generelt. Det har
da også vist sig, at deltagere på sommerlejren efterfølgende søger til Thy enten
i praktikophold, til specialeskrivning eller arbejde og bosætning.
De 13 deltagere i 2017 kom fra hele landet; Naturforvaltning på Københavns
Universitet, Skovbrugsvidenskab på Københavns Universitet, Have- og Parkingeniør fra Skovskolen i Nødebo, Skov- og landskabsingeniør fra Skovskolen,
Natur- og kulturformidling fra Skovskolen, Geografi på Aalborg Universitet og
Biologi på Syddansk Universitet.
I løbet af ugen udførte deltagerne flere naturpleje-projekter for at bevare de
lysåbne naturarealer og de dertilhørende arter:
• H
 øslæt i en lysning ved Tved Plantage i samarbejde med frivillige fra Støtteforeningen Nationalpark Thy og nationalparkværterne.
• Rydde birkekrat på Søbakkerne ved Vilsbøl plantage i samarbejde med en
gruppe af frivillige belgiske spejdere. På heden gror bl.a. plettet gøgeurt,
som vil have svært ved at klare sig mod udbredelsen af birkekrat.
• Rydde bjergfyr, contortafyr og sitkagran på klitheden ved Sønder Vorupør i
samarbejde med Asylcenter Hanstholm.

ÅR SB ER ETNI NG 2 0 1 7
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Belgiske spejdere
For andet år i træk har en gruppe belgiske spejdere taget en uge ud af kalenderen for med egne ord ”at give noget igen til naturen”. Turen markerer
afslutningen på deres tid som spejder, inden de selv kan blive spejderledere.
Udover at rydde birk med deltagerne på årets sommerlejr, så fjernede spejderne affald i klitterne mellem stranden og kystvejen på en 8,5 km lang strækning fra Klitmøller til Hanstholm samt en 3,5 km strækning i yderste klitrække
ud fra Vangså til lige syd for Klitmøller.
Projektet med spejderne fra Belgien arrangeres i samarbejde med Naturstyrelsen Thy.
Asylcenter Hanstholm
Naturplejenetværket for Nordvestjylland samarbejder med Asylcenter Hanstholm og sammen med Nationalpark Thy har de i 2017 arrangeret sociale naturplejedage.
Beboerne på asylcentret har haft nogle hyggelige dage sammen med deltagerne på årets sommerlejr og med nationalparkens frivillige formidlere.

Gratis juletræer
I december arrangerede nationalparken efter aftale med lodsejer, at man gratis kunne fælde et bæredygtigt juletræ af sorten bjergfyr, contorta fyr eller
sitkagran. Formålet var at sætte fokus på invasive arter, og godt 100 personer
benyttede sig af tilbuddet, mens mange flere deltog i debatten på de sociale
medier.
Projektet blev udført på Boligforeningen Vorupør Klits areal ved Sønder
Vorupør.

9. Koordinationsforum for erhvervsudvikling
Grundet den tidligere erhvervschefs fratrædelse i Thy Erhvervsforum blev projektet med at etablere et koordinationsforum for erhvervsudvikling ikke sat i
gang i 2017.
Der har dertil været drøftelser med Thisted Kommune om eventuelt at overtage koordinatorrollen, men der er ikke indgået nogen aftaler med udgangen
af 2017.
Thisted Kommune har dog i 2017 valgt at bevilge midler til et projekt, som
skal arbejde med en øget kommercialisering af områdets to stærke brands
Cold Hawaii og Nationalpark Thy. Nationalparkens leder indgår i styregruppen
for projektet. Styregruppen ledes af kommunens erhvervschef. Projektet løber
over to år, og der er ansat en projektmedarbejder halvtids i perioden.

10. Nationalpark Thy produkter

#GØR EN FORSKEL
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I alt 53 virksomheder har med udgangen af 2017 lov til at bruge Nationalpark
Thys logo på fødevarer og non-food produkter. Listen kan ses på hjemmesiden5.
Der blev i løbet af året modtaget i alt 20 ansøgninger, hvoraf ni var ansøgning om fornyelse af tilladelsen, der gælder i tre år. 19 af ansøgningerne levede
op til de fastlagte kriterier.
Blandt de nye produkter, der fik tilladelse til at bruge nationalparkens logo, er
økologisk flødeis med hyben og hyldeblomst, sæbe og lys fremstillet af nyrefedt
fra får og lam, svampe drejet i træ, og gin med granskud fra Nationalpark Thy.
5. http://nationalparkthy.dk/udvikling-og-samarbejde/partnerskab/

12. Nationalparken i skolen og skolen i nationalparken
Der er udviklet 11 undervisningsforløb, som er tilgængelige på hjemmesiden .
Der er afprøvet forløb i forsommeren med fem forskellige klasser.
Det første Junior Ranger valgfagshold startede op på Tingstrup Skole i august
2017.
Der er i samarbejde med University College Nordjylland gennemført et lærerkursus for Thisted Kommunes lærere om, hvad Nationalpark Thy kan bidrage
til i undervisningen.
6

Nationalparkskolen fik et kompetenceløft
Som et led i trædestensprojekter er der udarbejdet en strategi for udvikling
af formidlingskompetencer og værtskab i Nationalpark Thy. Fremadrettet skal
strategien udgøre fundamentet for at gennemføre kompetenceaktiviteterne.
I september 2017 blev projektet kickstartet med en formidlingsdag med fokus på læring med ca. 45 deltagere.
Derudover er fire basiskurser gennemført, som målrettet frivillige værter og
andre nationalparkformidlere. Hertil kommer et kursus i inddragende formidling målrettet nationalparkformidlere.

13. Forskning i Nationalpark Thy
Nationalpark Thy samarbejder med en række forsknings- og uddannelsesinstitutioner med henblik på at styrke forskning og undervisning i nationalparken.
I erkendelse af, at afstanden til Thy fra landets forskellige forskningsinstitutioner kan være en barriere i forhold til at gennemføre projekter i Nationalpark
Thy, har nationalparkfonden skabt mulighed for, at studerende, forskere og
lignende kan få dækket udgifter til overnatning og transport i forbindelse med
projekter, der bidrager med viden af relevans for forvaltningen af Nationalpark
Thy.
I 2017 er der dækket udgifter i forbindelse med et specialeprojekt.
I samarbejde med Naturstyrelsen Thy og Thisted Kommune afholder Nationalpark Thy hvert år en sommerlejr for studerende. Under sommerlejren prøver deltagerne kræfter med de plejetiltag, som de til daglig studerer teorier
6. http://undervisning.nationalparkthy.dk

omkring. Sommerlejren er en god mulighed for at vise nationalparken og Thy
frem for fremtidens naturforvaltere og lave brobygning til bosætning. Tidligere
deltagere på sommerlejren har efterfølgende enten været i praktik, skrevet
speciale og/eller fået job i Nationalpark Thy og Naturstyrelsen Thy. Læs mere
om sommerlejren i afsnit 8 Netværk af frivillige.
I 2017 er brugt tid på to ansøgninger til fonde på forskningsprojekter, der
desværre ikke blev imødekommet. Det ene projekt (med ansøgning til en fond)
var med Københavns Universitet, Afdeling for Plante- og Miljøvidenskab som
projektleder i samarbejde med Aalborg Universitet og Biologisk Forening for
Nordvestjylland udover Nationalpark Thy. Det andet projekt (med ansøgning til
to forskellige fonde) var i et tæt samarbejde mellem Københavns Universitet,
Center for Makroøkologi og Nationalpark Thy.

15. Bekæmpelse af invasive arter
Naturstyrelsen og Thisted Kommune har i 2016 og 2017 - som led i EU Life
Redcoha-projekt - gennemført et omfattende arbejde med at rodfræse store
bestande af Rynket Rose i bl.a. Natura 2000-områderne i Nationalpark Thy
med en nyudviklet maskine.
Flere frivilligprojekter arbejder med bekæmpelse af invasive arter. Både deltagerne på nationalparkens årlige sommerlejr, nationalparkens frivillige formidlere samt beboere på Hanstholm Asylcenter har ryddet bjergfyr, contorta fyr og
sitka på klithedearealer ved Sønder Vorupør. Læs mere frivillige og naturpleje i
afsnit 8 Netværk af frivillige.

20. Faciliteter
Naturstyrelsen nedlagde i 2016 et toilet nær den lange mole (høfde 72) på
Agger Tange, som gav dønninger langt ind i flere organisationer og medførte
bl.a. en henvendelse fra nationalparkens bestyrelse til ministeren. Det gav ikke
anledning til nogen ændringer.
Nationalparkfond Thy sørgede for, at der i nogle af sommermånederne (fra
tilladelser og dispensationer var på plads i juli) og til udgangen af september
måned, var en midlertidig løsning på stedet i form af en toiletvogn.
Bestyrelsesformanden har søgt at finde en løsning i samarbejde med andre
organisationer, men uden at være nået dertil med udgangen af 2017.
ÅR SB ER ETNI NG 2 0 1 7
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PROJEKTANSØGNINGER, NETVÆRK OG SAMARBEJDE
Nationalpark Thys ambitioner rækker ud over finanslovsbevillingen. Både naturen og den oplevelse, som du kan få her, skal være af høj kvalitet. Derfor er
brede samarbejder og ekstern finansiering vigtig for os.

Projektansøgninger
Sideløbende med årets arbejdsopgaver har der været en tæt dialog med en
række fonde m.m., især vedrørende projektet ”Trædesten til Naturen – mageløse oplevelser i Nationalpark Thys storslåede natur”. Dertil kommer også
mindre projekter, hvor det har vist sig muligt at søge ekstern finansiering til at
medvirke til at gennemføre nationalparkplanens indsatsområder.
Nationalpark Thy har i 2017 på baggrund af ansøgninger fået eksterne midler fra:
• Nordeafonden har bevilget 13.820.000 kr. til formidlingsdelen af projektet
”Trædesten til Naturen”.
• Friluftsrådet har af to omgang i 2017 bevilget i alt 2.468.500 kr. til flere
forskellige dele af projektet ”Trædesten til Naturen”.
• Naturstyrelsen har bevilget 600.000 kr. til restaurering af klimaskærmen på
Lodbjerg Fyr, som også er en del af projektet ”Trædesten til Naturen”.
• Thisted Kommune har bevilget yderligere 5.000.000 kr. til projektet ”Trædesten til Naturen”.
• Vækstforum, Region Nordjylland har bevilget 2.800.000 kr. til udvalgte dele
af projektet ”Trædesten til Naturen”.
• Johanne Henriette og Hans Kristian Madsens hjælpefond for dyr af 31/12
1999 har bevilget 30.000 kr. til et projekt, der i samarbejde med ejerne skal
skabe mere dyreliv på folks sommerhusgrunde i Nationalpark Thy.
Der er desuden tæt kontakt til andre fonde om de sidste dele af projektet
”Trædesten til Naturen”, som beløber sig til i alt ca. 80 mio. kr.
Eksterne bevillinger m.m. siden nationalparkens etablering kan ses samlet i
bilag 2.
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Nationalparkernes Formandsforum
Nationalparkens bestyrelsesformand og leder deltager i Nationalparkernes Formandsforum, hvor der udveksles erfaringer og drøftes emner af fælles interesse. Der har været et egentligt møde i formandsforum i 2017 samt ét møde
mellem formandsforum og Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen om samarbejdet
med de statslige styrelser.

Et stærkt netværk af samarbejdspartnere
Nationalparkens sekretariat har i 2017 vedligeholdt og udbygget et rigt netværk af samarbejdspartner. Grundtanken bag meget af arbejdet i nationalparkens sekretariat er, at det er af største vigtighed at aktivere de mange kræfter,
der findes i samfundet omkring os – lokalt, regionalt, nationalt og internationalt – som arbejder med emner af relevans for Nationalpark Thy. Det handler
i høj grad om gennem samarbejde at få et resultat, der bliver større end summen af de enkelte dele.
De forskellige netværk kan dels bruges til:
• At give inspiration til Nationalpark Thys drift, udvikling og informationsvirksomhed
• At skabe direkte samarbejdsprojekter
• 
Tiltrække opmærksomhed om Nationalpark Thy som fx feriemål, forskningsobjekt og måske bopæl.
• Udveksle viden og oplevelser, så erfaringerne fra Danmarks første nationalpark kommer til gavn for andre.
Når det er muligt og relevant, deltager nogle af Nationalpark Thys medarbejdere fx i møder, konferencer og workshops arrangeret af EUROPARC Federation.
En medarbejder har i 2017 deltaget i en workshop i Litauen. Dertil kommer
medvirken ved møder, konferencer og workshops i en række relevante fora og
netværk i Danmark.

REDEGØRELSE FOR RESERVATION
Bestyrelsen for Nationalparkfond Thy har reserveret 4,6 mio. kr. fra 2017 til
projekter i 2018-20, som led i implementeringen af Nationalparkplan 2016-22.
Størstedelen heraf, er reserveret til ”Trædesten til naturen” som egenfinan-

siering til brug sammen med midler fra fonde, kommune, region m.fl. med
et samlet budget på ca. 80 mio. kr. Opsparingen er i overensstemmelse med
intentionerne i Lov om nationalparker. Se bilag 3.

#DET GODE LIV
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BILAG 1 /

ÅRSRAPPORT FRA MILJØSTYRELSEN

NATIONALPARKFOND THY
Fakta om Nationalparkfond Thy
Nationalparkfonden har til ansvar at etablere og udvikle Nationalpark Thy, der
med 244 km2 rummer en enestående og storslået klitnatur, der er skabt af
vinden, havet, sandet og saltet. Området rummer desuden en historie, der
vidne om menneskets kamp mod sandet gennem århundreder. Visionen er, at
den internationalt værdifulde natur styrkes og beskyttes, og samtidig være til
glæde for mange besøgende og til gavn for lokalsamfundet. Nationalparkfonden har i 2017 fået ny bestyrelsesformand og der har været udskiftning i både
bestyrelsen og rådet. Fonden beskæftiger ultimo 2017 8 medarbejdere. Hertil
kommer en stor indsats fra de medvirkende organisationer samt mere end 100
aktive frivillige.

34

NATION AL PARKF OND T HY

Uddrag af årsberetning 2017 for Nationalparkfond Thy
Nationalparkfonden har i 2017 arbejdet for at styrke sammenhængen i klitnaturen og genskabe naturlig hydrologi gennem forundersøgelser og konkrete
tiltag. Dertil kommer, at der er arbejdet for at sikre et øget vidensgrundlag
for adaptiv naturforvaltning, bl.a. med udarbejdelsen af en landskabshistorisk
GIS-analyse. Mange af nationalparkens opgaver løses fortsat i tæt samarbejde
med mere end 100 frivillige. Formidling af nationalparkens natur skete i 2017
fortsat i tæt samarbejde med andre, på fysiske steder med udgangspunkt i
Stenbjerg Landingsplads, Svaneholmhus og Lodbjerg Fyr, virtuelt via nationalparkens app samt ikke mindst via fortsat produktion af ugentlige TV-udsendelser, der er blevet bragt på 4 forskellige TV-kanaler samt på nettet. I 2017 var
der desuden tilsagn om økonomiske bidrag fra fonde m.v., at projektet ”Trædesten til naturen” kunne påbegyndes. Projektet involverer bl.a. restaurering af
Lodbjerg Fyr, hvor projektering blev igangsat. En væsentlig del af de opsparede
6,2 mio. kr er reserveret til egenfinansiering af det 80 mio. kr store projekt.

INDTÆGTER

KR.
Finanslovsbevilling
Bevilling

7.700.000

Finanslovsbevilling i alt

7.700.000

Øvrige indtægter
Administration, budget og bevilling
NPT Forøge sammenhæng i klithedenatur
NPT Formidlingsnetværk Thy

18.072
200.000
56.415

NPT Nationalpark TV

653.100

NPT Formidlingssteder

287.364

NPT Powered by cycling

228.899

Øvrige indtægter i alt

1.443.850

Indtægter vedr. eksternt finansierede projekter i 2017
NPT Mere end øjet ser*1

151.936

NPT Lodbjerg Fyr-et levende fyrtårn*2

564.616

TTN - Formidling-nordea-projekt*3

656.793

TTN - Bedre forhold mellem natur*4

371.826

Indtægter vedr. eksternt finansierede projekter i 2017 i alt
INDTÆGTER I ALT

1.745.171
10.889.021

UDGIFTER

KR.

Udviklings- og driftsopgaver
Administration, budget og bevilling
Bestyrelse, råd og udvalg
Nationalparkplan & beretning

1.138.581
529.136
27.560

NPT Naturlig hydrologi

538.552

NPT Forøge sammenhæng i klithedenatur

587.435

NPT Vidensgrundlag for adaptiv naturforvaltning

612.682

NPT Kulturhistorisk atlas
NPT Friluftsfaciliteter

1.716
40.364

NPT Tilgængelig natur i 2017

6.971

NPT Formidlingsnetværk Thy

32.211

NPT Masterplan for formidling

130.392
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NPT Hjemmeside
NPT Informationsvirksomhed
NPT Nationalpark TV

6.268
275.138
1.454.777

NPT Nationalparkcenter

140.462

NPT Et stærkt brand, inkl. formidling

235.153

NPT Formidlingssteder

546.111

NPT Forskning og brobygning
NPT Støtte til forskning
NPT Netværk af frivillige
NPT Koordinationsforum for erhvervsudvikling
NPT Nationalpark Thy produkter

78.405
504
276.502
6.863
37.560
6.703.344

Udviklings- og driftsopgaver i alt
Udgifter vedr. eksternt finansierede projekter i 2017
TTN - NPT Mere end øjet ser (ekstern medfin.)*1

325.917

TTN - Lodbjerg Fyr*2

659.211

TTN - NPT Lodbjerg Fyr-et levende fyrtårn (ekstern mf.)*2
TTN - Bedre forhold mellem natur*3
TTN - Mere end øjet ser_hoved*3
TTN - Nationalparkskolen-komp.*3
TTN - Cykel-vandrekort*3
TTN - High5 - historic*3

12.372
8.838
34.511
289.433
667
73.136

TTN - Levende stier*3

9.504

TTN - Code of conduct*3

3.836

TTN - Skolen i np/Klasseværelset*3

145.927

TTN - Formidling-nordea-projekt*4

286.033

TTN - projektledelse (LØN)*4

280.291

TTN - Frivilligkoordinering (LØN)*4

279.426

TTN - Kommunikation (LØN)*4

116.407

TTN - Revision (LØN)*4

712

Udgifter vedr. eksternt finansierede projekter i 2017 i alt

2.526.222

UDGIFTER I ALT

9.229.567

ÅRETS RESULTAT

1.659.454

* Indtægterne vedr. eksternt finansierede projekter er tilknyttet udgifter fra et eller flere delprojekter. Sammenhængen er illustreret ved angivelse af fodnote 1-4.
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Opgørelse af balanceposteringer ultimo 2017:
Opsparing: 6.201.440 kr.
Arbejde udført for fremmed regning, tilgodehavende: 1.229.895 kr.
Arbejde udført for fremmed regning, skyldig aktivitet: 0 kr.
Hensættelse af afgivne, endnu ikke udbetalte, tilsagn til eksterne parter: 0 kr.

Ledelsespåtegning:
Nationalparkfond Thys regnskab indgår i henhold til indgåede aftaler i Miljøstyrelsens årsrapport for 2017. Regnskabet føres
af Naturstyrelsen, mens Miljøstyrelsen fører tilsyn med nationalparkfondene.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiviteter for perioden 1. januar 2017 til 31.
december 2017. Det er endvidere vores opfattelse, at beretningen indeholder en retvisende redegørelse for fondens aktiviteter.
Nationalparkens bestyrelse tog på sit møde d. 21. marts regnskabet til efterretning.
Hurup d. 3. april 2018

Else Østergaard Andersen
Leder

Torben Juul-Olsen
Bestyrelsesformand
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BILAG 2 / SAMLET OVERSIGT OVER TILSAGN, TILSKUD M.V. TIL NATIONALPARK THY 2019-2017
Værdi for
NP Thy

DIREKTE TILSAGN OM TILSKUD
Radio- og TV-nævnet

Tilskud til Nationalpark TV, 2009-2013

Friluftsrådet

Tilskud til FormidlingsNetværk Nationalpark Thy 2011-2013

Thisted Kommune

Tilskud til istandsættelsesarbejder på Lodbjerg Fyr 2011-2012

200.000

Lokale- og Anlægsfonden

Tilskud til Svaneholmhus, faciliteter

300.000

Arbejdsmarkedets Feriefond

Tilskud til Svaneholmhus, formidling

650.000

Snedsted Nørhå Sparekasses Jubilæumsfond

Tilskud til film om Ålvand Klithede

35.000

Færch fonden

Tilskud til forprojekt, Lodbjerg Fyr

100.000

Region Nordjylland

Tilskud til projekt »Erhvervsudvikling i Nationalpark Thy
- netværksdannelse og kompetenceudvikling«

250.000

Naturstyrelsen

Tilskud til formidling på Lodbjerg Fyr
(som led i et større projekt, der søges finansieret)

600.000

Færch fonden

Tilskud til Lodbjerg Fyr - restaurering og formidling

1.500.000

Thisted Kommune

Tilskud til Lodbjerg Fyr - restaurering og formidling

600.000

Friluftsrådet

Tilskud til »På sporet af Nationalpark Thy

Region Nordjylland

Tilskud til »Nationalpark Thy Møbler«

Friluftsrådet

Tilskud til FormidlingsNetværk Nationalpark Thy 2014-2016

1.170.000

Thisted Kommune

Tilskud til Nationalparkcenter Thy

2.000.000

Region Nordjylland, Thisted Kommune
og Thy Turistforening

Tilskud til »Mere end øjet ser«

Friluftsrådet

Tilskud til »Mistbænk binder skoler og Nationalpark Thy sammen«

14.700

Friluftsrådet

Tilskud til High5 - formidling af karakteristiske arter

30.000

Børns møde med kunsten

Tilskud til »Landshape - udvikling og afprøvning af undervisningsforløb

34.533

Realdania

Tilskud til Lodbjerg Fyr - restaurering og formidling
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610.439
1.300.000

72.500
155.000

280.000

3.600.000

Samlet
projektsum

Thisted Kommune

Øget tilskud til Lodbjerg Fyr - restaurering og formidling

800.000

Friluftsrådet

Tilskud til »High5 - Historic«

Friluftsrådet

Tilskud til »Trædesten til naturen - bedre kontakt mellem natur og mennesker«

Nordea-fonden

Tilskud til »Trædesten til naturen«

Naturstyrelsen Thy

Tilskud til restaurering af klimaskærmen på Lodbjerg Fyr

Thisted Kommune

Tilskud til »Trædesten til naturen«

5.000.000

Vækstforum Nordjylland:
Regionsrådets udviklingsmidler

Tilskud til »Trædesten til naturen«

2.800.000

Friluftsrådet

Tilskud til »Involverende naturformidling«

Johanne Henriette og Hans Kr. Madsens
Hjælpefond for Dyr af 31/12 1999

Tilskud til »Mere dyreliv på din sommerhusgrund i Nationalpark Thy«

Støtteforeningen Nationalpark Thy m.fl.

Tilskud til Nationalparkcenter Thy gennem indsamling blandt erhvervsliv,
foreninger og private

1.071.028

Salg af tv-udsendelser (2010-2017)

TV Midt-Vest (Mokka), TV2 Nord (Salto) og TV2 Øst

2.328.500

65.500
2.098.500
13.820.000
600.000

370.000
30.000

Værdi af direkte tilskud i alt

42.485.700

42.485.700

Værdi af projekter, hvor NP Thy er partner i eksternt finansierede projekter, m.m.
Erhvervsministeriets konkurrenceudsatte pulje

Powered by Cycling - Panorama, 2014-15 (Lead partner: Østdansk Turisme)

3.764.600

25.204.800

Radio- og TV-nævnet

Tilskud til Nordvestjysk Lokal TV (2014-18)

1.963.593

3.927.186

5.728.193

29.131.986

48.213.893

71.617.686

Værdi af partnerskaberne for Nationalpark Thy og projektet i sin helhed
Tilskud m.m. som helt eller delvist indgår eller kommer til at indgå i Nationalpark Thys regnskaber
Oversigt over »in kind« tilskud til Nationalpark Thy
TV Midt-Vest

Stiller arkivmateriale gratis til rådighed for Nationalpark TV

ikke værdisat

Thisted Kommune

Betaler en del af huslejen for besøgscentret v. Stenbjerg Landingsplads

ikke værdisat

Thisted Kommune

Har overdraget en grund og saneret udenomsarealer ved Svaneholmhus,
Aggervej 35

Thisted Kommune

Har givet tilsagn om vederlagsfri benyttelse af grund til Nationalparkcenter
samt værdi af p-pladser

300.000

300.000

3.000.000

3.000.000
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Thisted Kommune

Hanstholm Fyr, restaurering (igangværende)

Thisted Kommune

Skoleindsats

Thisted Kommune

Skolen i Nationalparken (Klasseværelset)

Naturstyrelsen Thy

Faciliteter i parken (ikke penge der indgår i vores budget, men brugt i NP
Thy)

In kind ydelser i alt

16.000.000

16.000.000

600.000

600.000

69.000

69.000

300.000

300.000

20.269.000

20.269.000

31.231.227

31.231.227

Oversigt over projekter, som Nationalpark Thy har bidraget til (fx kontant tilskud, støtteskrivelse til fondsansøgninger, in kind ydelser fx i form af mandtimer m.m.)
Arbejdsmarkedets Feriefond, Trafikministeriet,
m.fl.

»Adgang til Nationalpark Thy« (projektejer Naturstyrelsen Thy)

Erhvervsministeriets konkurrenceudsatte pulje

Oplevelsesbaseret Kystturisme, delprojekt »Kysten som servicelandskab«
(Projektejer Visit Nordjylland)

500.000

5.200.000

15. Juni Fonden

Den terrestriske leddyrsfauna i Nationalpark Thy; Klitter, klitheder og hedemoser (Aarhus Universitet)

313.000

313.000

15. Juni Fonden

Mosserne i Nationalpark Thy (HabitatVision)

500.000

500.000

15. Juni Fonden

Laverne i Nationalpark Thy (HabitatVision)

559.578

559.578

Friluftsrådet, Lokale Grønne Partnerskaber,
Lokalsikringsprisen, Folkeoplysningsudvalget i
Thisted Kommune samt Dansk Tennis Fond

Gå-nu-nat shelter til større grupper (DDS Klitdivision efter aftale med Naturstyrelsen Thy)

368.181

368.181

Realdania

Yderområder på forkant (Thisted Kommune)

500.000

1.125.000

Danmarks Naturfredningsforening med tilskud
fra VELUX FONDEN

Grønt Guld - aktiv i naturen: Folk & Fisk

16.000

2.000.000

EU Life+ Redcoha

Thisted Kommunes andel af projektet, som udføres i Nationalpark Thy

2.750.000

21.059.749

36.737.986

62.356.735

105.220.879

154.243.421

I alt
Samlet værdi tilført udover midler fra Finansloven til Nationalpark Thy

Dertil kommer, at området efter udpegningen af Nationalpark Thy generelt har tiltrukket donationer fra fonde, tilskud fra LAG-midler m.m., hvor nationalparken
ofte angives som årsag til bevillingen
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BILAG 3 / RESERVATIONER FOR NATIONALPARK THY 2017
Reservationer til projekt Trædesten til naturen
Anlægsprojekter:

Opgavenr.

Reserveret
år

Beløb (kr.)

Beløb videreført
til 2018 (kr.)

Forventet
afsluttet

440131/440134

2014-2016

1.370.000

1.243.554

2018

Nationalparkcenter Thy (EFP)

440133

2015-2016

1.441.389

1.441.389

2019

Ekstra opsparing til NPCenter Thy (EFP)

440133

2016-17

558.611

558.611

2019

3.243.554

2018-2019

Beløb (kr.)

Beløb videreført
til 2018 (kr.)

Forventet
afsluttet

Lodbjerg Fyr - et levende fyrtårn (EFP)

Del sum anlægsprojekter
Formidlingsprojekter:

Opgavenr.

Reserveret
år

High5 (EFP)

440138

2016

81000

81.000

2018-2019

Formidling ved Nebel I (EFP)

440114

2015

50.000

50.000

2018-2019

Formidling ved Lodbjerg (EFP)

440114

2015

50.000

50.000

2018-2019

Del sum formidlingsprojekter

181.000

2018-2019

3.424.554

2018-2019

Beløb videreført
til 2018 (kr.)

Forventet
afsluttet

40.000

2018

Beløb (kr.)

Beløb videreført
til 2018 (kr.)

Forventet
afsluttet

Sum anlægsprojekter og formidlingsprojekter
Reservationer vedr. kontrakter

Opgavenr.

Reserveret
år

440120

2016

Opgavenr.

Reserveret
år

Naturlig hydrologi

440118

2017

963.421

963.421

2018

Sammenhæng klithedenatur

440119

2017

106.844

106.844

2018

Vidensgrundlag for natur

440120

2017

16.916

16.916

2018

Støtte til forsknings- og studenterprojekter

440126/910071

2017

16.180

2018

Formidlingsteder Lodbjerg Fyr

440110/910018

2017

35.000

2018

Sum foreslået reserveret

1.138.361

2017-2018

Samlet sum på reservationer

4.602.915

2017-2019

Lavprojekt Hotspotanalyse
Foreslået reserveret i øvrigt til indsatsområder

Beløb (kr.)

35.000
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BILAG 4 / OVERSIGT OVER PROJEKTER, DER BEVARER, STYRKER OG UDVIKLER NATUREN
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.
Målsætninger: 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.m. og udvikles til at blive
bæredygtige og dynamiske økosystemer med naturlig vandbalance m.v.
Der skal skabes større sammenhæng mellem nationalparkens naturområder og landskaber, herunder især klit- og klithedearealer. Områdernes
samspil med kysten skal styrkes. Nationalparkens karaktergivende landskabselementer og markante geologiske forekomster skal bevares og
synliggøres.
Nationalparkfonden har arbejdet for dette ved at:
• gennemføre naturpleje i form af rydning og arbejde for gennemførelse
af naturgenopretning med naturlig hydrologi i samarbejde med Thisted Kommune og frivillige
• tilvejebringe et bedre vidensniveau om den biologiske mangfoldighed
for derigennem at sikre et bedre grundlag for forvaltningen af arealerne

Kort og tabel viser oversigt over projekterne og deres placering.
Med grå baggrund er markeret, hvad der er påbegyndt og gennemført
i 2017. Med blå baggrund er markeret, hvad der er i gang men ikke
gennemført i 2017. Med hvidt er markeret en løbende indsats.
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1

Rydning af pilekrat i Vang Sø

2

Projektrelateret naturovervågning –
oprensning og nygravning af klitsøer

3

Basisregistrering ensianblåfugl – del 1.
Den centrale del af Nationalpark Thy

4

Indsats for isoleret population af
ensianblåfugl

5

Rydning af opvækst på klithede
ved Lyngby

6

Naturlig vandstand, Grønslets Rende

7

Projektrelateret naturovervågning –
Paddeskrab for strandtudse

8

Overvågning af vegetationsudvikling
i klitnaturtyper

BILAG 5 / NATURPLEJE GENNEM FRIVILLIGINDSATSER
Der er i flere af frivilligprojekterne arbejdet med naturpleje. Indsatsernes geografiske placering kan ses på kortet her nedenfor, mens projektindhold er angivet i
tilhørende tabel.

Nr.

Gruppe

Opgaven

Område

1

Sommerlejr og
NPT frivillige

Høslæt

Tved

2

Sommerlejr og
belgiske spejdere

Rydde birk i
område med
orkideer

Søbakkerne v. Vilsbøl
Plantage

3

Sommerlejr og
Asylcenter Hanstholm

Rydde bjergfyr,
contorta fyr og
lidt sitka

Ved Sønder Vorupør

4

Belgiske spejdere

Fjerne affald

I klitterne ml. stranden og
kystvejen fra Hanstholm
og Klitmøller (8,5 km eller
123 ha)

5

Belgiske spejdere

Fjerne affald

I yderste klitrække ud fra
Vangså og til Klitmøller
(3,5 km eller 53 ha)

6

Asylcenter Hanstholm
og NPT frivillige

Rydde bjergfyr,
contorta fyr og
lidt sitka

Ved Sønder Vorupør

7

Juletræer

Tage bjergfyr til
gratis juletræer

Ved Sønder Vorupør

8

Støtteforeningen
Nationalpark Thy

Rydde opvækst
på gravhøje

I Stenbjerg Klitplantage
ml. Faddersbøl og Nørhå

ÅR SB ER ETNI NG 2 0 1 7 - B I LAG

43

44

NATION AL PARKF OND T HY

