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Forventninger/krav til 

Formidlings-partneren

Har viden om:
� De nationalpark-relevante temaer som 

formidles med nøjagtighed, troværdighed og 
effekt.

� Hvorfor vi har nationalparker i DK - Den 
danske model for nationalparker med mange 
formål, og de konflikter dette kan indebære.

� Nationalpark Thys formål og grundlag.

� Hvor og hvordan man må færdes i 
nationalparken.

� De karakteristiske dyr, planter og kulturspor 
samt landskabsudvikling i nationalparken. 

� De 50 High5 fænomener fra Pil og Storm 
universet.

� Udøvelse af førstehjælp.

Har færdigheder til at:
� En god formidler kan lære fra sig: Formidleren 

kender til læreprocesser og kan facilitere 
læring, herunder strukturere formidlingen.

� Udvælge budskaber: Formidleren kan 
udvælge klare budskaber, der ligger inden for 
NP Thys formål.

� Bringe flest mulige af gæstens sanser i spil.

� Yde godt værtskab: Formidleren er empatisk 
og evner at få den enkelte gæst til at føle sig 
set, hørt og inkluderet i formidlingen og 
oplevelsen.

� Formidle med troværdighed og 
gennemslagskraft: Formidleren har gode 
retoriske evner.

� Kunne repræsentere Nationalpark Thy.



Krav/forventninger fra Nationalparkens 

Branding- og kommunikationsstrategi 

� 6.3.8 Nationalpark Thy – en 
eksklusiv oplevelse 

� Nationalpark Thy har potentialet til at 
være kernen i en eksklusiv oplevelse som 
besøgende i Thy – også i en international 
sammenhæng. 

� Nationalpark Thy skal ikke skaffe turister i 
hobetal, men medvirke til at skabe 
særlige oplevelser af høj kvalitet, til de, 
der værdsætter nationalparkens værdier. 
Det vil styrke nationalparkens brand og 
skabe besøgende også udenfor den 
normale turistsæson. 

� Der bør sættes fokus på den eksklusive 
oplevelse for de, der værdsætter 
naturoplevelser – også fra udlandet. 

� Det kan involvere uddannelse af mere 
professionelle guider, oplevelsesture med 
spiseligt fra nationalparken udenfor 
sæsonen – fx baseret på forårets friske 
urter, krondyr, havtorn, m.m.   

� Kortlægning og formidling af værdierne –
og guider af høj kvalitet.

� evt. med videreudvikling ud fra en 
oplevelsesvinkel er essentiel for 
indsatsområdet. I samarbejde med andre 
bør der desuden tilskyndes til, at 
kvaliteten højnes hele vejen rundt – også i 
relation til toiletforhold, 
overnatningssteder, spisesteder, m.m. 
med udgangspunkt i nationalparkens 
storytelling, præget af autenticitet. 

Med andre ord: Der skal guides professionelt, også på fremmedsprog, først 
og fremmest vel tysk og engelsk



Sådan gør vi det i



Indsamling af viden

� Deltage i kurser lokalt i Thy

� Research, testture og fotos

� Registrering af oplysninger fra 
gæster med lokalt kendskab

� Registrering af oplysninger fra 
gæster med specialviden

� Litteratur og Internet

� Studieture til de andre danske 
nationalparker og naturparker

� Studieture til udenlandske 
nationalparker



Nationalparkstuen

Plads til en busfuld Indretning og udstyr

� Projektor

� Lærred

� Computer

� Kaffekøkken

� Brochurestander

� Toiletter



Formidlingsteknologi

Mobiltelefon
Med FM-modtager

Mini FM-modtagere
Til udlån



Henvendelsen

Samtale/interview

Alt det praktiske
Særlige ønsker
Forventningsafstemning

Notater



Formidlings-
punkter

En række lokaliteter er mere 
eller mindre sæsonbetinget 
interessante



Forslag til program

Ud fra kundens kommentarer udarbejdes endeligt program



Gennemførelse af arrangementet 

I Nationalparkstuen
(PowerPoint præsentation)

� Generelt om Nationalparken
� Landskabernes dannelse
� ”Den Lille Istid”, sandflugt 
� Menneskets skiftende livsvilkår
� Biotoper og landskaber
� Thagaard og Bohn-Jespersen
� High 5 – dyr og planter
� Spørgsmål og svar

I Nationalparken
(Traveture og fortælling, sansning)

� Under kørsel: Fortælling, ofte med 
reference til PowerPoint’en

� På de valgte lokaliteter: Fortælling om 
naturen og kulturen

� Spørgsmål og svar

� Tak for besøget 
� Opfordring til at passe godt på naturen



Natur & Kultur’s omkostninger

� Eksempel: 

� 3 timers bustur 
� start Vorupør, slut Sårup (2018-priser)
� Pris til kunden kr. 1500,-

�

� Tidsforbrug:
�

� Forberedelse, program, telefontid 2 timer
� Turen, 3 timer plus før/eftertid 4 timer
�

� Direkte henførbare udgifter:

� Km-penge, guide, 100 km á kr. 3,54 kr.   350,-
� Transport tilbage til bilen i Vorupør kr.   200,-
� Leje Nationalparkstuen kr.   200,-
� I alt kr.   750,-

� Dækningsbidrag kr. 750,-

� Overhead omkostninger 2017:

� Teknisk udstyr 8.500,-

� Kontingenter og forsikring 2.800,-

� Kontorartikler 6.400,-

� Markedsføring, sponsorater 5.800,-

� Småanskaffelser 7.100,-

� Software 1.500,-

� Telefon og Internet 4.700,-

� Øvrig kørsel (4100 km) 14.500,-

� I alt 49.500,-

� Fordelt på  60 arrangementer:      825,-



Priser 2019

Gruppeture

� Grupper i bus
� max. 50 deltagere

� Pr. time (min. 3 timer) kr. 550,-
� Transport af guide til startsted*) kr. 300,-
� *) Når start- og slutstedet er forskellige, 
� skal guiden transporteres tilbage.
�

� Grupper i egne 
personbiler

� med RadioGuide, max. 10 biler:

� Pr. time (min. 3 timer) kr. 550,-
� Leje af bil med radiosender (km-penge) kr. 300,-
�

� Priserne dækker også udarbejdelse af individuelle 
programmer mm.

� Bemærk: Gruppeture tillægges 25% moms

Åbne ture 
med tilmelding

� Heldagsture, ca. 5 timer
� Voksne kr. 220,-
� Småbørn (0-6 år) Gratis
� Børn (7-17 år) kr. 110,-
� Familie*) i 1 personbil kr. 500,-
�

� Temature, ca. 4 timer
� Voksne kr. 200,-
� Småbørn (0-6 år) Gratis
� Børn (7-17 år) kr. 100,-
� Familie*) i 1 personbil kr. 450,-
�

� *) 2 voksne + børn til og med 17 år

� Turene gennemføres med min. 10 tilmeldte
� Max. 10 biler

� Priserne på åbne ture er inkl. moms



Spørgsmål/kommentarer


