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Indledning og formål
Nationalparkfond Thy søger en række fonde om i alt ca. 39 mio. kr. ud af et samlet
budget på ca. 75 mio. kr. til at gennemføre en række anlægs- og formidlingsprojekter
under overskriften ”Trædesten til Naturen” i Nationalpark Thy.
Formålet er, at hæve kvaliteten af oplevelsen og tiltrække langt flere
besøgende. Visionen er, at Nationalpark Thy bliver Danmarks førende
destination for storslåede naturoplevelser til fods og på cykel.
I Nationalpark Thy vil vi gøre dette ved at:
•
•
•
•
•
•

inspirere besøgende til at tage skridtet ud i naturen
øge kendskabet til nationalparkens mageløse oplevelser
styrke kvalitet og udbud af fysiske faciliteter, der understøtter oplevelsen
gøre det nemt at nå ud til oplevelserne til fods, på cykel, i bil eller med offentlig
transport
styrke samarbejde og netværk med stærke nationale og lokale aktører
styrke kvaliteten i formidlingen af nationalparkens natur og kulturhistoriske
værdier, og give gæsterne mulighed for at forstå sammenhænge i naturen og
menneskets samspil med naturen før, nu og i fremtiden.

Med Trædesten til Naturen udvælger vi de bedste steder og stærkeste oplevelser - og
binder dem sammen. Vi kender vores brugere. Vi ved, hvad der skaber begejstring, og
hvor vi er unikke. Vi ved også, at nogle lokaliteter, steder og naturlandskaber rummer
mere kvalitet i oplevelsen end andre. Nogle er ligefrem mageløse og uforglemmelige.
Det er den viden, vi bygger videre på med realiseringen af Trædesten til Naturen.
Projektet gennemføres i årene 2017-2021. Hovedelementerne i projektet er
struktureret i en formidlingsmodel, opbygget af tre såkaldte ”Trædesten” og ni
mindre ”Formidlingspunkter”, der er udgangspunkt for en række “Oplysende Stier”
med tilknyttede Interessepunkter.
Udvalgte formidlingstemaer, der kommunikeres via digitale og analoge medier,
understøtter oplevelserne i formidlingsmodellen.
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Hanstholm

Nationalpark Thy strækker sig fra Hanstholm i nord til Agger Tanges
sydspids – en strækning på ca. 55 kilometer og et område på 244
km².
Udover den enestående klitnatur rummer nationalparken
desuden klitplantager og et mindre areal med
landsbrugsmæssig drift. 75 % er i offentligt eje, mens de
resterende ejes af ca. 1100 private lodsejere.
Kun ca. 160 indbyggere bor inden for
nationalparkens grænser. Området kan altså med
rette betegnes som Danmarks største vildmark!
Den stolthed som mange thyboer nu nærer
for Nationalpark Thy vil vi gerne brede ud
til den danske befolkning.

Om Nationalpark Thy
En dansk nationalpark omfatter Danmarks mest enestående og værdifulde
naturområder og landskaber. Det er områder, som både betyder noget for os
danskere, og som har og vil få international opmærksomhed og betydning.
Nationalpark Thy rummer et markant, storslået og vildt landskab – noget
af det mest vilde natur, vi har tilbage i Danmark. Elementernes rasen gennem
århundreder har formet naturen, der alle steder er præget af havet, vinden, sandet og
saltet. Nationalpark Thy er hjemsted for den særprægede og sjældne nordatlantiske
klitnatur med en række sjældne dyr og planter – også værdifuldt set i et internationalt
perspektiv.
Nationalpark Thy er Danmarks første nationalpark. Den blev indviet i august 2008 og
kom i egentlig drift med vedtagelsen af den første nationalparkplan i 2010.
Et sekretariet med pt. 7 ansatte og mere end 100 frivillige bistår en bredt sammensat
bestyrelse med at lede Nationalpark Thy. Nationalparken modtager årligt et bevilling
på 7,6 mio. kr. via finansloven. Midlerne skal gå til formål inden for udvikling,
informationsvirksomhed, daglig drift, og fonden har desuden lov til at modtage arv,
gaver, donationer og tilskud fra andre.
Nationalparken Thy er sat i verden for at skabe sammenhæng i klitnaturen og sikre
en mere vild og dynamisk natur i området. Derudover skal nationalparken også
sikre befolkningens mulighed for storslåede naturoplevelser, sikre kulturhistoriske
spor, formidling, undervisning, forskning, samt støtte en bæredygtig udvikling i
lokalområdet.
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Baggrund og motivation
Alt for mange er fremmede
over for naturen
En stor del af den danske befolkning
er i dag fremmedgjorte og uvante med
at færdes i naturen. Mange opfatter
naturen som utilgængelig og måske
endda som noget farligt: et sted, hvor
man kan fare vild eller møde ulven! Det
er ærgerligt, for det at være i naturen
giver gode oplevelser, styrker sociale
relationer, virker afstressende og giver
ny energi.

Kendskabet til muligheder
for naturoplevelser er
begrænset
Danskernes kendskab til de mange
muligheder for ophold, adgang og i det
hele taget natur- og friluftsoplevelser
i naturen generelt og specifikt Nationalpark Thy er mangelfuldt. Med
projekt Trædesten til Naturen leveres
et helhedsorienteret bud på, hvordan
et større naturområde, som fx en
nationalpark kan afhjælpe manglerne
og understøtte de besøgende med viden
om og motiv til at bevæge sig videre ad
Trædestenene og ud i naturen.

8

Nationalpark Thy
reason-to-go
Den primære årsag til ferie i Danmark
uden for storbyerne er kysten og naturen.
I en større og overordnet ramme er
denne del af turismen i Danmark under
pres. Regeringen har nedfældet en
strategi, hvor et af indsatsområderne er
en styrket vestkystturisme.

Anbefalingerne til turismens aktører
er bl.a., at stærkere destinationer skal
drive væksten, og at de besøgende skal
møde kvalitetsoplevelser. Nationalpark
Thy er med naturen, Cold Hawaii og
attraktive kystbyer, som Klitmøller,
Vorupør, Stenbjerg og Agger
en
stærk destination og en reason-to-go.
Trædesten til Naturen sætter i særlig
grad fokus på kvaliteten af parkens
signaturoplevelser.

“Det særlige kystlandskab er et kæmpe
aktiv – vores arvesølv, som vi ikke
skal sælge ud af - men arvesølvet skal
pudses for at skinne… …derfor giver
det god mening, at skabe tidssvarende
faciliteter og anlæg langs kysten.”
bestyrelsesformand for Henrik
Höhrmann for
Dansk Kyst- og Naturturisme.

Thy på forkant
Thisted Kommune har i samarbejde
med Nationalpark Thy, lokale borgerrepræsentanter og med støtte fra
Erhvervs- og Vækstministeriet, KL og
Realdania udfærdiget strategien “Thy på
Forkant”. I strategien placeres naturen
som strategisk drivkraft i kommunens
frem-tidige udvikling. Det er via naturen
der skal opdyrkes en stærk fælles identitet
og skabes endnu stærkere oplevelser
for beboere og besøgende. Trædesten
til Naturen vil være et stort bidrag til at
styrke naturen som omdrejningspunkt
for kommunens erhvervs-, bosætningsog turismestrategi.

Én formel for Danmarks
nationalparker
De danske nationalparker er til trods for
de naturgivne forskelligheder ens på flere
områder. I nationalparkernes forholdsvise
korte levetid er det kendetegnende, at
alle afsøger muligheder, potentialer og
løsninger. Parallelt med dette arbejde, er
der et naturligt behov for at lære og dele
viden om erfaringer og succeser med
hinanden og andre.
Relationen
mellem
nationalparkerne
er derfor tæt og Trædesten til Naturen
udfoldes af Nationalpark Thy som leadpartner, i tæt relation og med følgeskab
af de øvrige naturparker.
Særligt Nationalpark Vadehavet og
Nationalpark Mols Bjerge har tilkendegivet
interesse i at følge projektet, med det
sigte eventuelt at adoptere modellen,
beriget med de erfaringer Nationalpark
Thy gør sig undervejs i projektet.

Projektets målsætning
Trædesten til Naturen skal hæve kvaliteten af oplevelserne i Nationalpark Thy og tiltrække langt flere
besøgende.

Resultatmål:
•

En fordobling af besøgende i Nationalpark Thy (lokale undtaget) med udgangen af 2021. Det er
yderst vanskeligt, at måle antal besøgende på 244 Km2. Derfor benyttes følgende indikatorer som
pejling:
•

70.000 årligt besøgende i Nationalparkcenter Thy i Vorupør

•

50.000 årlige besøgende ved Lodbjerg Fyr (ca. 20.000 besøgende i dag)

•

50.000 årlige besøgende ved Hanstholm Fyr (ca. 20.000 besøgende i dag)

•

24.000 årlige besøgende ved Stenbjerg Landingsplads (næsten en fordobling af det nuværende
besøgstal, som i dag er ca. 12. 000).

•

Kendskabet til Nationalpark Thy vil blive øget markant og synligheden omkring nationalparken og
muligheder for aktiviteter vil blive langt større. Mindst 70% af alle danskere skal i 2021 vide, at
Nationalpark Thy findes (ca. 52% kender os i dag).

•

Der skal uddannes mindst 150 Junior Rangere i projektperioden.

•

Der skal udvikles og afprøves mindst tre programpakker til forskellige klassetrin og lokaliteter i
Nationalpark Thy.

•

Kompetenceprojektet skal sikre, at mindst 60 lærere, 100 lokale borgere, 40 formidlere og 100
frivillige deltager i kompetenceudviklingsaktiviteter.

•

Tiltrækning af yderligere 100 nye frivillige.

•

Etablering af 3 Naturrum i Nationalpark Thy, der lever op til Friluftsrådets kriterier.

•

Udvikling af et levendegørelseskoncept omkring de Oplysende stier, hvor der i projektperioden
gennemføres mindst 15 levendegørelsesdage, der tiltrækker mindst 2000 gæster.

•

Mindst 30.000 download af app’en i projektperioden.

•

Mindst 10.000 følgere på sociale medier.

•

Mindst halvdelen af Oplysende Stier skal certificeres efter nationale - eller internationale standarder.

Procesmål:
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•

At yderligere 2 nationalparker i Danmark, samt 2 naturparker har adopteret, videreudviklet eller
påbegyndt trædestensmodellen inden 2020.

•

Etablering af et landsdækkende netværk med nationalparker og naturparker, hvor viden om
modellens resultater, koncepter mm. udveksles.

•

Samarbejde med mindst 10 lokale og 3 stærke nationale formidlingsaktører i et netværk omkring
formidlingsmodellen.

•

Udvikling af et fælles koncept for, hvordan danske nationalparker informerer og opfordrer gæster til
hensigtsmæssig og bæredygtig adfærd i nationalparkerne.

Målgrupper
Trædesten til Naturen skaber nye
stærke koblinger mellem steder med
særlige natur og kulturhistoriske
oplevelser, der i dag fungere som
tilbud til lokale borgere og andre
besøgende. Projektet baner vej for
nye målgrupper i naturen, og for at
lokalkendte vender tilbage efter nye
oplevelser.
Det sker gennem nye tilbud, stærkere
fortællinger, synliggørelse af ukendte
fortællinger, ny viden og nye
formidlingsformer.
Målgruppen er bred, men med et
særligt sigte på de grupper, der
normalt ikke kommer ud i naturen.
Målet er, at flere skal beriges og
mærke den gavn og glæde naturen
kan give den enkelte.
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Projektets koncepter
og aktiviteter
Trædesten til Naturen består af en
portefølje af projekter. Det gælder
hovedsageligt:

•

•

•

•

•

•

•
•

•

oplevelsesmuligheder
Evaluering og nationale netværk
med henblik på erfaringsudveksling

4. Andre aktiviteter:

2. Bygge og anlægsprojekter:
Restaurering af Lodbjerg Fyr og
Hanstholm Fyr
Etablering og anlæg af
Nationalparkcenter Thy
Udbygning og reformering af
stisystemer, samt etablering af nye
ruter
Udbygning af friluftsfaciliteter i form
af bl.a. bålhytter, shelters, borde,
bænke o.lign.

•

3. Formidlingsprojekterne:
•

1. Projektmodel, der binder udvalgte
steder og lokaliteter sammen tematisk
og fysisk, i det følgende omtalt som
Trædestensmodellen.

Skiltning til oplevelsesmuligheder,
herunder trædesten,
formidlingspunkter og udvalgte
interessepunkter.

•

•
•

Udstillinger i tilknytning
til trædesten og udvalgte
formidlingspunkter
Udbygning af digitalt
formidlingsindhold og “find vej”
funktioner på app og web.
Unge NationalparkGuider / Junior
Ranger
Kompetenceløft af lærere og
undervisningsforløb
Kompetenceløft af værtskab,
herunder involvering af frivillige i
formidling, værtskab og drift
Levendegørelse af Oplysende stier
Kommunikation af

Evaluering og nationale netværk
med henblik på erfaringsudveksling
og fremtidig udvikling

Trædestensmodellen
For nogle kan naturens glæder og gavn
forekomme selvfølgelige. Men sådan er
det langt fra for alle. For mange er det,
at bevæge sig ud i naturen, langt fra det
”naturlige” eller lette at gøre.
Trædestensmodellen i projektet deler vejen
ud i naturen op i mindre bidder, skridt for
skridt, let, tillokkende og interessant, og
startende der, hvor menneskene er.
Strukturelt er der tale om en hierarkisk
model, der søger at få flest muligt til at
”betræde stenene” og komme videre ud
i naturen. Modellens udgangspunkt er
derfor pragmatisk, forstået på den måde,
at vejen til naturen starter ved attraktioner
og steder, hvor der i forvejen kommer
mange besøgende, og en bred folkelighed
er repræsenteret. Det gælder i dette
projekt særligt Vorupør, Lodbjerg Fyr og
Hanstholm Fyr.
Modellen skal medvirke til at skabe
sammenhæng og mening i forhold til
at få de besøgende videre ud i naturen.
Den konkrete formidling skal udfoldes i
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en idékonkurrence, som led i projektets
gennemførelse.
Trædesten til Naturen består af følgende
niveauer:
1.
2.
3.
4.

Trædesten
Formidlingspunkter
Oplysende stier
Interessepunkter

Trædesten

Nationalpark Thy er langstrakt med
mange veje ind og ud af parken. Selvom
der er skiltet ved større veje, er det ikke
indlysende for besøgende, hvor man skal
starte med at udforske nationalparken. For
de garvede naturelskere er det ikke nogen
hindring. Men de mange sommerhusgæster
og turister, der kommer til området, er
det ikke nemt at se, hvor oplevelserne i
nationalparken er, og hvordan de bedst
gribes an.

Trædesten er det naturlige udgangspunkt
for den brede målgruppe. Trædestenene
er seværdigheder, der kan tiltrække
et større publikum, hvor der kommer

RebildPorten er et vigƟgt referenceprojekt for idéerne
omkring Trædesten. RebildPorten er som navnet
antyder en væsentlig ”Trædesten” videre ud i Rebild
Bakker. Huset, som er en mellemƟng mellem et
naturhistorisk center med formidling og en
turisƟnformaƟon, besøges årligt af over
70.000 mennesker.

mange besøgende i kraft af stedets
egenart, arkitektur, beliggenhed m.v.
Det afgørende for en trædesten er evnen
til at tiltrække mange besøgende og
potentialet til at motivere de besøgende
til at tage et skridt videre ud i naturen.
Nationalparkcenter Thy, Lodbjerg Fyr
og Hanstholm Fyr vil gennem projektet
udvikles til tre stærke, lokalforankrede
trædesten med høj attraktionsværdi
og særlige forudsætninger for at kunne
guide et stort antal besøgende videre ud
i nationalparken.
Med en geografisk fordeling i midt
(Thys turistmæssige centrum), syd og
nord har de tre placeringer hver deres
relationer til nærområdet. De rummer
samlet set en høj grad af nærhed til
nationalparkens mange fortællinger og
oplevelsesmuligheder – til steder med
en ganske særlig natur og kulturhistorie.
De tre trædesten etableres, så de
kan fungere som lokale, dynamiske
kraftcentre med et højt aktivitetsniveau
og et ”leben”, der kan tiltrække og
involvere både besøgende og frivillige.
Alle tre trædesten etableres som ”Naturrum”. Det rummer mindre udstillinger,
og bemanding i forskellig grad, der skal
give appetit og inspirere til det næste
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skridt ud i naturen. De skal desuden
berige forståelsen af stedernes natur og
kulturhistorie. Trædestenene er desuden
steder, hvor man kan opsøge personale
eller frivillige værter og få information
om, hvor man kan tage hen på tur, med
en formidler eller på egen hånd.

Formidlingspunkter
Når man først er inspireret til at komme
videre ud i naturen fra trædestenene, er
formidlingspunkterne og de oplysende
stier de næste naturlige skridt ud i
vildmarken. På cykel, i bil eller til fods
kommer man fra trædestenene ud til
Formidlingspunkterne.
Her i ansøgningsfasen er der identificeret
ni lokaliteter, som med udbygning af stier,
faciliteter m.m. ventes at blive modellens
Formidlingspunkter i Nationalpark Thy.
Formidlingspunkterne fungerer som et
naturligt stop på en rute. Eller de er startog slutsted for kortere ture ud i naturen
– til fods eller på cykel. Punkterne er
faciliteret med p-plads, toilet, borde
og bænke. Formidlingen løftes her
med
informationsmateriale,
mindre
stedsspecifikke udstillinger, elektronisk
formidling i form af video, foto, foldere,

tekst i en app mv.

Oplysende stier og
interessepunkter
En “Oplysende Sti” er en kvalitetssti med
formidling. Den har et varieret forløb,
som bringer den besøgende ud til den
særlige og ikoniske natur – til det, der
gør området til en nationalpark.
På de Oplysende Stier etableres specifikke
og tematiserede interessepunkter, som
knytter sig til nationalparkens natur
eller kulturhistorie. Interessepunkter er
nedslag, hvor der er noget interessant
og særligt karakteristisk at opleve. Det
kunne fx. være fortællingen om fundet af
den første ulv i Danmark i 199 år, fortalt
fra det fugletårn, hvorfra øjenlægen fra
Mors spottede dyret første gang.
Via digitale eller analoge platforme får
gæsten mulighed for at opleve og forstå
stedet/landskabet/det
kulturhistoriske
spor på en ny måde. Eksempelvis
via adgang til videoklip med lokale
fortællinger, foto og tekst.
Oplysende Stier gør naturoplevelsen til
mere end den fysiske sti. De inspirerer

til at opleve nyt, til fordybelse og
til at krydre naturoplevelsen med
kulturhistorie og naturforståelse. Det er
ikke nok at se naturen. Nysgerrigheden
hos de besøgende skal også pirres.
De mange spændende historier skal
formidles der, hvor man er, når man er
der. Der skabes autenticitet og nærhed
gennem fortællinger det sted, hvor man
er ”lige nu og her”.

EKSEMPEL PÅ TRÆDESTENS-FORMIDLING

I tilknytning til fugletårnet ved Nors Sø har man mulighed for:
• a. via app’en/en kode på mobilen at se en video med
fortællinger fra nogle af dem, der har oplevet ulven netop på
dette sted, og med skovløberen, der fandt den død kort derfra.
• b. Via en guide/bog at slå op og læse fortællingerne om ulven
på netop dette sted.

Herfra kan man følge ruten videre ud på oplevelse fx efter nogle af
de steder, hvor andre har observeret ulven (måske endda for nylig),
eller på udkig efter nogle af de byttedyr, som ulve lever af: Krondyr,
rådyr m.m.., fx til udkigstårnet i Tved Plantage

Til udlevering/print (eller på app’en) er et kort, der viser en rute
”i ulvens fodspor” (for bilister, cyklister og vandrende), som viser
vejen ud til det fugletårn v. Nors Sø, hvor ulven i oktober 2012 blev

Er man den nervøse type, der bliver lidt beklemt ved at bevæge sig
ud, får man en snak med en frivillig i nationalparken om, hvad man
gør, hvis man møder ulven.

Den fysiske ulv kobles på stedet med fx klip fra udsendelser på
Nationalpark TV, hvor man ser billeder af samme ulv, lærer noget
om ulve generelt, ser klip fra obduktionen af den døde ulv og hører
konservatoren fortælle, hvad det var for en opgave, han blev sat
på. Et kort viser de seneste ulveobservationer i Danmark (måske er
der chance for at se en i virkeligheden!).
Skelettet af ulven fra Nationalpark Thy, der i november 2012 blev
fundet død i Hanstholm Vildtreservat (efter 199 års fravær i den
danske natur), udstilles i en montre i nationalparkcentret i Vorupør
(gennem et langtidslån fra Statens Naturhistoriske Museum).
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Nationalparkcenter Thy Trædesten midt
Nationalparkcenter Thys placering i
Vorupør er med en dør til både by,
landingsplads og Nationalpark Thy.
Her er der som oftest et mylder af liv,
og placeringen henvender sig i særlig
grad til de mange turister, der opsøger
Vorupør, sommerhusområdet (der er
Thys største), det kulturhistoriske miljø
ved landingspladsen, havbadet, Nordsøakvariet, fiskehandlere, butikker og
restauranter.
Landingspladsen

er

med

en

række

Visualisering af hvordan centret kunne bygges ind i eksisterende terræn.
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strategiske investeringer de senere år
blevet et turistmæssigt centrum for
Nordvestjylland med mange tusinde
besøgende. Der er gode muligheder for
samspil med aktører i miljøet. National
cykelrute går lige forbi bygningen ventes
bygget ind i en eksisterende klit. De
planmæssige tilladelser inklusiv lokalplan
og §3 dispensation er på plads.
Et af trækplastrene skal være en
udstilling, der inspirerer og motiverer til
yderligere udforskning af nationalparken
.

punkt for aktiviteter, arrangementer og
events.
Der skal være et mindre opholdssted med
bibliotek og evt. ”pejsestue”, hvor man
kan fordrive tiden, mens en byge driver
over, eller få varmen på en vinterdag.
Her skal være ”mini-labs” til skoleelever
og studerende og man skal kunne låne
materialer og grej til udforskning.

vejledning til oplevelser.
Nationalparkcentret
skal
desuden
rumme faciliteter til nationalparkens
medarbejdere og mange frivillige og
skabe liv året rundt.
Nationalparkcentret kan derudover danne
ramme om foredrag, filmforevisning og
være mødested for de mange involverede
organisationer i Nationalpark Thy og
borgere i lokalområdet.

Nationalparkcentret skal desuden rumme
et velkomststed for besøgende med
oversigtskort, information, vejvisning og

Nationalparkcentret skal være udgangs-

Tegnestuen BIG har tegnet et nyt museum Ɵl Museet for Varde By og Omegn.
Projektet er en god reference på, hvordan et naƟonalparkcenter kan etableres på
stedet med respekt for omgivelser og indhold.

Lodbjerg Fyr
Trædesten syd
Lodbjerg Fyr skal i et partnerskab mellem
Nationalpark Thy, Naturstyrelsen Thy
og Thisted Kommune revitaliseres som
trædesten til naturen. Det sker gennem
nænsom restaurering og nyindretning
af fyrkomplekset. Det er visionen at
Lodbjerg Fyr igen skal blive et levende
fyr, som kan tiltrække endnu flere
besøgende.
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Det samlede projekt på Lodbjerg Fyr
er på ca. 11.8 mio. kr., hvoraf der
er tilvejebragt 8.7 mio. kr. gennem
partnerskabets
egenfinansiering
og
fonde.
Fyrtårnet i sig selv har en tiltrækningskraft. Det er ikke uden grund at ordet
bruges i overført betydning om noget,
der lyser op.
Lodbjerg Fyr har en unik placering
midt i et øde klitlandskab et stykke fra

havet. Her er både stilhed og mørke som
få andre steder i Danmark. Lodbjerg
Fyr er et naturligt udgangspunkt for
ture ud i naturen og for udforskning af
naturkræfterne. Lodbjerg kystlandskab er
et nationalt geologisk interesseområde.
Det fredede fyrkompleks fra 1883
har dog også i sig selv en spændende
kulturhistorie, som folk som oftest bliver
nysgerrige på, så snart de træder ind i
gårdrummet og hen mod tårnet.

Den bærende idé er at bringe stedets
mange kvaliteter i spil med ”fyrmesterens
stuer” som omdrejningspunkt. Her
skabes autentiske rammer og indhold,
som giver indblik i livet på fyret samtidig
med, der indrettes en enkel café. Dette
skal ske i et naturligt samspil med
udstillinger og faciliteter i selve tårnet,
assistentboligen, oliehuset, haven og det
gamle hønsehus – og med ledetråde ud i
klitheden, til kystskrænten, vandremilen,
jættestuen, plantagen og stranden.

Hanstholm Fyr
Trædesten nord
Hanstholm Fyr ejes af Thisted Kommune
og drives som en selvejende institution.
I 2014 og 2016 er fyret renoveret
udvendigt for 5 mio. kr. og renoveres
nu indvendigt for 11 mio. kr. Målet
er, at skabe liv og ny identitet i den
kulturhistoriske ramme.
Hanstholm Fyr og dets spektakulære
beliggenhed er i sig selv en vigtig
attraktion, der årligt tiltrækker mange
tusinde besøgende. Fra toppen af
tårnet er et flot udsyn over Hanstholm
Vildtreservats uendelige vider. I fyret er
en sommeråbent turistinformation. Der
er adgang til gåture, guidede ture og
andre aktiviteter i nærområdet.
Hanstholm Fyr er beliggende i et unikt
landskab højt hævet over Hanstholm
Vildtreservat
på
Hanstholmknuden.
Her er porten til Nordatlanten og den
nordlige indgang til Nationalpark Thy.
Hanstholm Fyr er et sted, der udspringer
af det unikke landskab – hvor civilisation
møder
den
utæmmelige
natur.
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Fyrkomplekset er et fint, bygningsfredet
og
snart
fuldt
ud
nyrestaureret
kulturmiljø, der gennem 173 år har
fyret lyst og vist vej for mennesker lokale såvel som internationale. Det er
visionen, at Hanstholm Fyr skal fungere
som “trædesten” til naturen gennem en
inspirerende udstilling i fyret om Krondyr,
Hanstholm Vildtreservat og områdets
helt særlige geologi.

Naturen i hovedet Udstillinger ved trædesten og
formidlingspunkter
Arbejdstitlen “Naturen i hovedet”
er
inspireret af det forhold, at naturen
i
Nationalpark
Thy
er
storslået,
utæmmet og vild med potentiale til at
give mennesker mageløse oplevelser.
Formidlingsprojektet udfolder naturen
og kulturhistorien i spændingsfeltet
mellem en storslået, vindomsust og vild
natur, og på den anden side menneskets
påvirkning gennem tiderne for at
tæmme, udnytte og bekæmpe naturens
kræfter.

Her er både muligheder for storslåede
oplevelser i den rå natur, men også
for opleveler i et kulturlandskab med
små
fiskersamfund,
klitplantager,
sandflugtsbekæmpelse
og
kystbeskyttelse: Kort sagt får de besøgende
naturen lige i hovedet i Nationalpark Thy.

Udbygning og reformering af
stisystemer, samt etablering
af nye ruter
Der er ca. 140 km. vandreruter i
Nationalpark Thy. I projektet udbygges
og
reformeres
det
eksisterende
stisystem, og der udvælges ca. 20 nye
oplysende stier, som certificeres efter
nationale standarder. Interessepunkter
etableres og formidles med henblik
på at øge oplevelseskvaliteten. Mange
besøgende, både turister og lokale, har
deres udgangspunkt fra kystbyer og
trædesten, hvilket vil have et særligt
fokus i arbejdet.

Udbygning af
friluftsfaciliteter
Let tilgængelige faciliteter er et vigtigt
led i at trække dem, der er uvante
med at færdes i naturen. Det gælder
både servicefaciliteter som toiletter og
borde/bænke, men også formidlings- og
oplevelsesfaciliteter som fx oversigtskort,
folderkasser med foldere og skiltning af
ruter.

Skiltning til
oplevelsesmuligheder
Besøgende, hvadenten de er i bil, på cykel
eller til fods er dybt afhængige af god
skiltning. En helt ny analyse gennemført
i 2016 viser store udfordringer for de
besøgende, når de skal opdage og finde
seværdighederne i Nationalpark Thy. Den
nuværende skiltning i nationalparken
bærer
præg
af
en
utilgængelig
og
diskret
skiltning.
Analysen
påpeger endvidere, at eksisterende
informationstavler om nationalparken
og oplevelsesmulighederne, som bl.a.
forefindes på offentlige parkeringspladser,
er mangelfulde og ikke tilstrækkeligt

Beretning fra Hans Staunstrup, delt på facebook 18. januar 2014 set af 915
personer. Eksemplet er blot et af mange, hvor eksisterende brugere giver andre et
øjebliksbillede og vidensbyrd om de unikke oplevelser nationalparken rummer. I
ZooZoom gøres fotoaktiviteter, som denne, synlige for besøgende på Trædesten,
Formidlingspunkter mm. via fotodynamisk udstillinger på storskærme. Oplevelser
og beretninger som denne virker inspirerende og motiverende.

“Mit møde med Sneuglen var en regnfuld og stormende eftermiddag.
Ikke et øje var at se i det smukke klitlandskab ved Hanstholm.
Regnen stod ned i tove og vinden rev i marehalmen.
Nu jeg var kommet helt derop besluttede jeg mig for at nyde vejret:0) og begive mig
ud i landskabet. Efter et par timer var jeg ved at være mør. Satte mig i læ for vind og
vejr og fandt kaffe og madpakken frem. Regnslaget forhindrede kaffen i at blive alt
for tynd og håndmaden i at svømme væk.
Nød kaffen og opdagede at det lysnede en smule i sydvest.

detaljerede til, at besøgende
orientere sig i nærområdet.

kan

Planlægning
og
udførelse
af
skilteprojektet skal ske med deltagelse
af Nationalpark Thy, Thisted Kommune
og Naturstyrelsen Thy. Den nationale
koordinering af dette arbejde skal ske
i samråd med vejmyndigheder og de
øvrige nationalparker, så det sikres
at strategi og plan for skiltning af
besøgsmål i Trædestensmodellen følger
fælles retningslinjer.

ZooZoom
Nationalpark Thy er på mange måder
spektakulær. Derfor er naturen og
de kulturhistoriske steder allerede
genstand for megen fotoaktivitet. Med
ZooZoom bliver Nationalpark Thy lead-

partner på et nyt formidlingsprojekt,
hvor fotoaktivitet ikke kun kommer til
at leve i nørdernes netværk, men også
bliver synlige på bl.a. storskærme på
Trædestene og formidlingspunkter, på
nettet og hos samarbejdspartnere.
Konceptet
udfoldes
på
nationalt
niveau
med
involvering
af
eksempelvis naturhistoriske museer,
Dansk
Ornitologisk
Forening,
Lille
Vildmosecentret m.fl.
Formålet er at lade brugere inspirere
andre til at komme ud i naturen gennem
et levende og aktuelt indtryk af naturen.
Særlige målgrupper er de unge, som
i kraft af bl.a. en omfattende brug af
digitale og sociale medier er stærke i
billedkommunikation. Derfor aktiveres
elever i projektets skoleindsats, i brugen
af foto til at styrke læringen og formidling
i flere forskellige fag.

Skulle jeg gå tilbage i tørvejr :0)..Kaffe og affald i rygsækken og så afsted. Kiggede
mig om efter om jeg havde glemt noget og tog et sidste kig ud over det smukke
landskab som nu lyste i et helt andet lys.....
Og der på en lille tue ca 15 meter fra mig sad uglen.... Kunne næsten ikke tro det var
rigtigt men jo der sad den i det sidste lys.
...Havde ca. 10 uforglemmelige minutter sammen med denne smukke skabning. Den
var helt klar over jeg var der men sad til tider og tog sig en lille blund. Jeg vendte
mig stille og gik forsigtig ca. 100 meter væk, før jeg vendte mig om, for at se om den
stadig sad der.
Det gjorde den. Den fik sig igen en “morfar”og jeg fik mig en tur hjem,med hovedet
fyldt op af billeder og tanker..

Uddrag af kommentarer:
Karin Roest Vinkel: Hvilken misundelsesværdig oplevelse!
Linda Haupt: Hvor var det dejligt. Tålmodighed og ihærdighed belønnes.
Karina Jensen: Fantastisk fortælling og billede
Dorte Nystrup: Skøn dag du fik der og smukt billede.
Birgit Hougesen Lomholt: Du fortæller en fantastisk hi-storie....da du så sneuglen...
ved Hanstholm. Og så tænker jeg: tog du det her billede den dag eller er det fra en
anden situation? Jeg kan ikke forstå hvis du kan have taget så fantastisk et billede af
den ude i klitterne? Ja undskyld hvis jeg er lidt uforstående.....
Hans Staunstrup: Hej Birgit ..ja det er fra den samme dag og ja det er ude fra
klitterne.Enten har den siddet der, da jeg satte mig eller også er den kommet til mens
jeg fik min kaffe. Mit regnslag er camo så måske det har noget at sige, men sky det
var den ikke..Optikken får baggrunden til at flyde ud så det bliver jævnt.”
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Mere end øjet ser
Udbygning af digitalt formidlingsindhold
og integration af nye funktioner på app
og web. Målet er, at videreudvikle den
eksisterende mobilapp ved at styrke
den digitale formidling så den i højere
grad kobler fysiske steder, håndgribelige
objekter på oplevelsen.
Gæsterne vil møde en Thy’sk ”digital
fortryllelse” af de mange unikke naturog kulturhistoriske oplevelser i Danmarks
største vildmark.
Der er tale om en særlig tilgang til
brugen af det elektroniske medie, hvor
udgangspunktet for det formidlede er
det fysiske sted eller det fysiske objekt.
Formidlingen er altså bundet til en fysisk
tilstedeværelse og et fysisk nærvær.
Endvidere søges udbygning og integration
af eksisterende digitale værktøjer, apps
og portaler, som fx Historisk Atlas og
udinaturen.dk
En væsentlig komponent i formidlingen
er den interaktive brug af fx sociale
medier, hvor den besøgendes egen
platform (mobiltelefon, tablet o.lign.)
tages i brug. Brugen af interaktive
medier medvirker til en levende og
autentisk formidling af oplevelser. Ved
hjælp af delinger og henvisninger giver
det mulighed for meget stor rækkevidde.
App’en er tænkt som et supplement til
gåturen. App´en skal således understøtte
den spontane opmærksomhed, som
kommer, når vi færdes i naturen og
bliver “opslugt” af naturen.

Udvikling af
lærerkompetencer, Junior
Ranger og stedbundne
undervisningsforløb
Arbejdet med at udvikle kvalificerede
undervisningsforløb til børn og unge, er
en af de vigtigste formidlingsindsatser.
Her har vi mulighed for at give de
kommende
generationer
viden,
færdigheder og oplevelser i naturen på
et tidspunkt, hvor også nysgerrigheden
er stor og vaner skabes for resten af
livet.
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Flere skolelever skal vide mere om
sammenhænge i naturen og Nationalpark
Thy. Derfor skal undervisningen også
flyttes ud i nationalparken. Lærerne
er nøglepersonerne. Derfor vil vi
gennemføre et “teach the teacher”
program, der understøtter lærere med
viden, undervisningsforløb og praktisk
information, der gør det nemmere
for dem at flytte undervisningen ud i
nationalparken.
Vores indsats er ikke kun rettet mod
lokale skoler. Vi henvender os til
skoler i hele landet ved at udvikle
undervisningsforløb der aktiverer en
eller flere klasser i hel- eller flerdages
forløb. Udviklingen af forløbene skal bl.a.
tage udgangspunkt i lejrskoleanalysen,
som Nationalpark Vadehavet forventer
at færdiggøre i starten af 2017.
Unge
NationalparkGuider
(Junior
Ranger) er en særlig indsats, der over
en længere periode sigter på at udvikle
unge formidlere. En Junior Ranger har i
samspil med skolen og nationalparken
tilegnet sig viden om parkens natur og
kulturhistoriske værdier og kompetencer,
der gør den ham/hende i stand til at
formidle til andre unge. Tiltaget bygger
videre på erfaringer fra Europarcs Junior
Ranger koncept og Friluftsrådets Unge
NaturparkGuider.
Idéen er at bringe nationalparkerne
og de omkringliggende skoler tættere
sammen. På længere sigt kan der
skabes et landsdækkende koncept, hvor
nationalparker og naturparker samlet set
er drivkræfter i bestræbelserne på at få
de unge ud i naturen.
Aktiviteten rummer:
• udvikling af et Junior Ranger program
• udbygning af undervisningsportalen
i samarbejde med de øvrige
nationalparker
• gennemførelse af lærerkurser
• udvikling af undervisningsprogrammer til hel- og flerdages ture i
Nationalpark Thy
• Integration af eksisterende nationale
undervisningskoncepter
i
nationalpark Thy som fx. Kriblekrable, VILDMAD.dk o.lign.
• øgede undervisningskompetencer til
lærerne

Undervisningsfaciliteter
ved Trædesten og
Formidlingspunkter

Kompetenceløft af
formidlere, frivillige og lokale
borgere

I projektet skal den fysiske facilitering af
udstyr og rammer for undervisningsforløb
udbygges ved trædesten og formidlingspunkter. Faciliteringen tager bl.a. andet
afsæt i konceptet nynaturfag.dk, hvor
der er fokus på de fysiske rammer
omkring undervisningen.

Mødet med mennesker kan noget
særligt. I nationalparkerne skal man
mødes af mennesker, som får en til at
føle sig velkommen, godt hjulpet og ikke
mindst beriget. Man bliver klædt på til
at opleve mageløse oplevelser i den vilde
natur ved at understøtte de personer,
som man møder under sit besøg med et
løft af deres kompetencer og viden, får
flere hjælp til de gode oplevelser.

Skoletjenester er sjældent integrerede
i besøgs- og oplevelsescentre. De
fremstår ofte som særskilt rum i en form,
der vækker minder om et udvidet fysikog biologilokale fra den traditionelle
grundskole.
Nynaturfag giver et nyt og spændende
bud på, hvordan naturfagsundervisning
kan understøttes af faciliteter og
arkitektoniske greb til gavn for lærer og
elever i grundskolen.
Med
Nationalparkcenter
Thy
ser
vi i mulighederne for, med afsæt i
idéerne bag Nynaturfag, at integrere
skoletjenesten og udfolde denne i et
samspil med centrets øvrige aktiviteter
og aktører.
Endvidere styrker integrationen en
højere anvendelsesgrad af den samlede
bygningsmasse i såvel ydersæson,
højsæson samt dags- og aftentimer.
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Indsatsen målrettes mod tre forskellige
målgrupper:
1.Lokale borgere:
• Lodsejere.
• Alm. borgere, herunder
sommerhusejere og betabeboere.
• Nationalparkpartnere fx
overnatningssteder og detailhandlen
m.v.
2. Frivillige:
• Stivogtere
• Naturens besøgsvenner
• Frivilligevørter, der bemander
besøgshuse og lign.
• Frivillige guider på ture og offentlige
arrangementer.
3. Formidlere og naturvejledere:
• Lærere
• Naturvejledere
• Friluftsinstruktører og lign.

•

Faglige medarbejdere hos fx
kommuner, nationalparker,
Naturstyrelsen og museer, hvor
formidling er sekundær i forhold til
andre opgaver.

Levendegørelse af Oplysende
stier, events og indvielse
Flere gange om året levendegøres en
udvalgte Oplysende sti med personlig
formidling
på
interessepunkter.
Formidling gennem app og foldere
understøttes nu med mennesker, der kan
aktivere, lege og ikke mindst fortælle om
naturens underfundigheder.
En levende sti kan tiltrække flere
af dem, som normalt ikke kommer
i naturen. Ved at levendegøre en
Oplysende sti flere gange hen over året
skabes der en bæredygtig attraktion
med høj attraktionskraft, der gennem
leg og friluftsoplevelser knyttet til de
stedbundne potentialer lærer familier om
nationalparkens natur og kulturhistorie.
Stien kan fx være levendegjort 10
søndage hen over sommeren samt
på mærkedage som Naturens dag
og Nationalparkdagen. Posterne er
bemandet af forskellige lokale aktører,
som
formidlingsaktører
og
lokale
foreninger, herunder fx spejdere og
orienteringsklubber.

Kommunikation af
oplevelsesmuligheder og
resultater
Faciliteter og formidling gør det ikke
alene. Vi får kun flere besøgende i
nationalparken, hvis vi er dygtige
til at kommunikere muligheder og
oplevelsestilbud effektivt til brugere
og
potentielle
besøgende.
Derfor
skal der laves en kommunikationsog
brandingstrategi,
som
løbende
effektueres på en række medier.
Traditionelle og moderne digitale og
sociale medier, indgår derfor sammen
med events, foredrag, debataftener osv.

Evaluering
Trædesten til Naturen i Nationalpark
Thy er et projekt med ambitioner om
at blive en rollemodel for formidling af
natur og en inspiration for andre danske
nationalparker. Derfor er det væsentligt
at opsamle viden og generere læring
om processer og effekter gennem hele
projektperioden.
I tilknytning til projektet vil der
blive etableret et forskningsbaseret
samarbejde om at evaluere og valuere
projektet. Nationalpark Thy er den
første nationalpark i Danmark, og
nationalparker – og den måde, som disse
kan formidles på – er et nyt fænomen i
en dansk kontekst. Af den grund vælges
en tilgang, som kombinerer etablerede
evalueringsmetoder, som eksempelvis
brugerevalueringer og estimater af
økonomiske effekter, med udvikling
af nye metoder til at registrere og
vurdere udbyttet af de aktiviteter og
oplevelser, som nationalparken tilbyder.
I denne forbindelse vil evalueringen
blive kombineret med ”valuering”, som
omfatter undersøgelser af, hvordan
forskellige aktører og brugergrupper
identificerer og værdsætter udbyttet af
Trædesten til Naturen i Nationalpark Thy.
Konkret vil der blive gennemført
evalueringer og valueringer midtvejs og
ved afslutningen af projektforløbet. For
at sikre det nødvendige kvantitative og
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kvalitative datamateriale, vil der løbende
blive foretaget forskellige former for
registreringer
og
dataindsamlinger,
som også kan omfatte ’inddragende
indsamlinger’ i form af eksempelvis
work-shops eller andre former for
interventioner, hvor relevante aktører
bringes i tale.

Sammenhæng til
øvrige projekter og
nationale koncepter

•

•

Thy på Forkant. Thisted Kommunes
strategiplan.

•

Oplev mere - brug naturen.
Friluftsrådets nye kampagne om
kendskab til regler for brug af
naturen.

•

Krible-krable, Naturvejlederforeningens kampagne, der sammen
med bl.a. DR og Nordea Fonden skal
få daginstitutioner og børnefamilier
til at udforske den nære natur.

•

Naturens dag. Danmarks
Naturfredningsforening og
Friluftsrådets mærkedag for
naturoplevelser.

•

Day of parcs. Europarcs mærkedag
for natur- og nationalparker i
Europa.

•

Junior Ranger. Europarcs koncept
for 12-18 åriges engagement i natur
og formidling.

•

Unge Naturparkguider.

Projektet bygger videre på en række
initiativer der allerede er gennemført
i danske natur- og nationalparker og i
Nationalpark Thy. Det gælder bl.a.:
•

Formidlingsprojektet Oplysende
Stier, fra Naturpark Vesterhavet,
som er et modelprojekt for, hvordan
formidlingen forløses i en dansk
naturpark.

•

Naturrum, som er Friluftsrådets
naturoplevelses-koncept knyttet til
steder i naturen.

•

Ny Naturfag. Et koncept, der
skal øge elevinteressen for
naturfagene i grundskolen, ved
at bidrage til en forbedring af
naturfagsundervisningens ramme.

“Bedre adgang til Nationalpark
Thy”, etablering af cykelstier i
Nationalpark Thy med støtte fra
Arbejdsmarkedets Feriefond.

Friluftsrådets og naturparkernes
undervisningsforløb støttet af Nordea
Fonden
•

Endelig bygger projektet på
erfaringer fra RebildPorten, Spøttrup
Borg, Lille Vildmosecentret og
Fulufjället, Exmoor & Dartmoor
Nationalparker.

Vi forstår samskabelse som
-en aktiv involvering af brugere og
besøgende i bred forstand. Vi ved, at vores
brugere og besøgende har værdifuld viden,
som kan bidrage til at udvikle kvaliteten af
formidlingsprojektet og ser brugerne som
aktive formidlingsressourcer fremfor passive
forbrugere.

Køreplan for udfoldningen
Fremfor en traditionel og lukket proces,
hvor formidlingsrådgiveren på baggrund
af program og udbud, udarbejder et
formidlingskoncept, en detaljering og i
sidste instans afleverer et implementeret
design (og nogle fjernbetjeninger),
ønsker vi en mere åben og involverende
tilgang.
Formidlingsprojektet er derfor tilrettelagt
som samskabelse, hvor processen
involverer nationalparkens projektledere,
nationale og lokale vidensressourcer,
frivillige og borgere.
Fordelene
være:

ved

samskabelsen

ses

mange ressourcer og kompetencer
vil kunne involveres og bidrage til at
løfte formidlingens kvaliteter

•

Nationalpark Thy, som en relativt
ung formidlingsorganisation, vil
høste erfaring fra andre og øge
formidlingskompetencerne ved
at være med og deltage aktivt i
skabelsen
en høj grad af ejerskab og
tilhørselsforhold, så organisationer,
frivillige og andre brugere
efterfølgende vil kunne indgå i den
valgte løsning, som en aktiv part
– både i en fremtidig udvikling og
drift.

Vi er dog vidende om, at der også er
svagheder ved samskabelse:
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processtyring og involvering vil
kræve en del ekstra ressourcer

•

samskabelsen kan ende som et
symbolsk og tomt tiltag, såfremt
det ikke lykkes, at få brugbare
resultater ud af involveringen.
Det kan skade det efterfølgende
ejerskab.

•

der vil være risiko for,
at formidlingsprojektet
demokratiseres, hvor flertallet
bestemmer, hvilket ikke
nødvendigvis sikrer den højeste
kvalitet.

at

•

•

•

Vi mener dog, at vores erfaringer med
bred involvering hidtil rummer flere
fordele end ulemper.
Så for at imødekomme de identificerede
risici vil vi:
•

afsætte særlige ressourcer til
processtyring

•

Særligt prioritere, at udvælgelsen af
formidlings- og procesrådgiveren,
skal bero på dennes design af
samskabelsesprocessen, samt
erfaringer med samskabelses- og
læringsprocesser.

Organisering
Projektejer
Projektet er forankret i Nationalpark
Thy, og projektejer er Nationalpark Fond
Thy’s bestyrelse.
Styregruppen
Styregruppens medlemmer:
Mogens
Kruse,
Direktør,
Teknisk
Forvaltning, Thisted Kommune
Else Østergaard Andersen, leder af
Nationalpark Thy (formand for styregr.)
Styregruppen har det overordnede
ansvar for projekt Trædesten til Naturen.
Det gælder ansvaret for projektets
fremdrift og retning, herunder at
•

økonomiske ressourcer bliver brugt
som tilsigtet

•

bemanding og økonomi allokeres til
projektarbejdet

•

godkende påbegyndelse og
afslutning af projektets faser og at

•

der tilvejebringes grundlag for en
bæredygtig drift ved afslutningen af
projekter.

Nationalparkfond Thys bestyrelse har
desuden mulighed for at supplere
styregruppen med aktører, som vil
bidrage i væsentlig grad til projektets
realisering og som måtte have særlige
interesser forbundet med delprojekter i
Trædesten til Naturen.
Nationalparkfond Thys bestyrelsen kan
periodevis udvide styregruppen med
aktører, som vil bidrage i væsentlig grad
til projektets realisering og som måtte
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have særlige interesser forbundet med
delprojekter i Trædesten til Naturen.
Porteføljeledelse
Esben Colding Broe, Nationalpark Thy
Porteføljelederen vil ansvaret for at
•

planlægge projektpipeline i samspil
med projektlederene omking hvilke
projekter der skal gennemføres

•

følge op på projekterne (retning,
status, tidsplan og økonomi)

•

tværgående sammenhæng mellem
overordnet strategi og de enkelte
projekter

Projektledergruppe
Formidlingsog
anlægsprojekter
løftes som en række programmer
og
projekter
i
porteføljen,
med
tilknyttede projektledere. De udgør
samlet set en projektledergruppe, som
primært bemandes fra styregruppens
organisationer.
Hvor
andre
af
nationalparkens organisationer har en
særlig interesse, kan projektgrupperne
suppleres med personer herfra.

Formidlings- og procesrådgiver
Til styring af samskabelsen findes
et rådgiverteam, der kan varetage
rådgivning i forhold til formidling og
proces (herfra kaldet procesrådgiveren).
Procesrådgiveren vil i samarbejde
med projektlederne være de centrale
udførende aktører. Tilsammen skal de
styre, opretholde retning og fremgang i
det udførende arbejde.

Procesrådgiveren skal være bevidst om at
alle involverede aktører har en væsentlig
rolle at spille, og det er vigtigt, at de
involverede føler sig gensidigt mødt og
respekteret, så idéudvikling, placering
af ansvar og ejerskab kan lykkes, og at
samskabelsen bliver omsat til konkret
formidling.
Rådgiveren skal med metodisk stringens,
ansvar og fokus styre, så de involverede
tør miste fodfæste, udvise risikovillighed
og tage initiativ.
I
prækvalifikationen
skal
rådgiveren konkurrere på:

•

en plan for, hvordan formidling og
faciliteter i Trædesten til Naturen
skal realiseres i samspil med de
lokale aktører

•

et frugtbart samarbejde omkring
konceptudviklingen efter
samråd med fonde og andre
konceptudviklere, der måtte være
nationalt, herunder natur- og
nationalparker

•

et gennemgående formidlingsgreb
og en formidlingsdramaturgi, der
binder alle elementer i Trædesten til
Naturen sammen til en enhed

•

et strategisk formidlingskoncept og
en bærende visuel identitet, der kan
ske i samspil med den eksisterende
designmanual for Danmarks
nationalparker

proces-

•

Referencer, CV´er

•
•

Erfaring i moderne naturformidling
Erfaringer med samskabelses- og
læringsprocesser

•

Opgaveforståelse

•

en faglig formidling af høj kvalitet

•

Design af samskabelsesprocessen,
så en så bred kreds af deltagere
med relevans for projektets
overordnede målsætning vil
kunne bidrage og tage initiativer i
processen.

•

ejerskab hos og involvering af
eksisterende og nye aktører

Procesrådgiveren skal på baggrund at
et program og udbud, aflevere en kort
beskrivelse på maksimalt 15 sider.
Herefter udvælges rådgiveren efter en
interviewrunde.
Procesog
formidlingsrådgiverens
leverance
består
i
at
styre
samskabelsprocessen, så den resulterer
i:

Rådgiveren skal løbende understøtte
projektets gennemgående procesledelse,
videnformidling,
inddragelse
og
kvalificering
af
indsigter,
som
beslutningsgrundlag for projektledere og
styregruppen

Bilag 2 Kriterier for Trædestensmodel
NIVEAU - TRÆDESTEN

NIVEAU - FORMIDLINGSPUNKTER

Attraktionskraft

Formidlingspunkter med faciliteter mårettet mindre grupper og som rummer stedsspeficik
natur eller kulturhistorisk formidling. Formidlingspunkterne er samtidig tilknyttet netværket
af kvalitetsstier kaldet Oplysende Stier

•
•
•

bred og populær appel der kan tiltrække børn, unge og voksne i kraft af
stedsspecifikke kvaliteter, arkitektur, kulturhistorie mm.
være en seværdighed i sig selv, som skal kunne tiltrække min. 40.000
besøgende årligt
etableres som et “Naturrum” efter Friluftsrådets principper

Formidling
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

berige, motivere og inspirere de besøgende til at bevæge sig videre ud i
parken
formidling viden om parkens natur og kulturhistoriske værdier gennem
aktiviteter og oplevelser
inspirere til naturforståelse, friluftsliv og en bæredygtig brug af
nationalparken
fungere som en trædesten ud til nærområdets formidlingssteder, oplysende
stier og interessepunkter
henvise til øvrige Trædesten og give besøgende et sammenhængende indtryk
af parkens oplevelsesmuligheder
rumme formidling af høj kvalitet, hvis kvalitetssikring bl.a. bør ske
gennem nationale partnerskaber. Det kan fx være formidlingsaktører som
Statens Naturhistoriske Museum, Århus Naturhistoriske Museum, Dansk
Ornitologisk Forening, Geologisk Institut, øvrige National- og naturparker og
Naturstyrelsen
konkrete formidlingsproudkter målrettet forskellige alders- og målgrupper
mulighed for undervisnigsforløb målrettet skoler
henvise og formidle nationalparkpartneres produkter og ydelser
formidle den lokale identitet og stedsspecifikke natur og kulturhistorie

Bemanding
•
•
•
•
•

tilknyttet korps af frivillige formidlere/værter
tilknyttet frivillighedskoordinator, der sikrer styring, koordination, rammer og
retning for den frivillige aktivitet
tilknyttet mindst én uddannet naturvejleder/formidler.
Have en driftsansvarlig person tilknyttet, som sikrer den daglige drift.
Medarbejderen skal ikke nødvendigvis være fuldtidsbeskæftiget i
trædestenen, og ikke nødvendigvis ansat i NPT.

Beliggenhed, Adgang og Tilgængelighed
•
•
•
•
•
•
•

skiltning fra lokale veje, statsveje og cykelruter.
tilknytning af mindst én formidlingsteamtiseret Oplysende Sti
vejlede og guide besøgende ud til Oplysende stier og Formidlingspunkter
skiltning fra Trædesten til Formidlingspunkter og Oplysende Stier
Gratis parkeringspladser til mindst 20 biler og 2 busser
Åben adgang for gæster året rundt
Adgang til toilet, og overdækkede faciliteter som borde og bænke døgnet
rundt

Lokal forankring
•
•

udvikling gennem inddragelse af lokale foreninger, borgere, netværk, frivillige
og aktører som kommunen og Naturstyrelsen
styring af en lokal forankret styregruppe/bestyrelse

Faciliteter
•
•
•
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plads til 70 personer på en gang
vandskyllende handicaptoilet
adgang til at leje/udlån af grej og udstyr for større grupper

Kriterier
•
•
•
•
•
•
•
•
•

formidle den lokale identitet og stedsspecifikke natur og kulturhistorie
digital formidling af ruter, Oplysende Stier og guidning via smartphone
adgang til fysisk kort over området
tilknytning af mindst to Oplysende Stier
informationstavle med formidling af tilknyttede Oplysende Stier
parkeringspladser til mindst fem biler og en bus
adgang til toilet
borde og bænke til flere grupper
faciliteter til ophold, som fx bålhytte og shelters

NIVEAU - Oplysende Stier
Oplysende Stier er kvalitetsstier i naturen.

Kriterier
•
•
•
•
•
•

steds- og temaspecifik formidling som fx. Redningsvejen
formidlingstemaernes indhold skal målrettes særlige natur og kulturhistoriske
værdier som er kendetegende for parken
stierne skal efterleve Dansk Vandrelaugs kriterier eller tilsvarende
internatioale kvlitetskriterier for vandrestier og mærkes iht. disse
planlægges og formidles med inddragelse af lokale borgere og særlige videns
ressourcer
indeholde midst to interessepunkter pr. kilometer i gennemsnit
kvalitetssikring minimum en gang årligt

NIVEAU - Interessepunkter
Et interessepunkt er et nedslag, som indeholder formidling eller en oplevelse. Det kan fx
være et udsigtspunkt, en ruin, et naturfænomen, et friluftspunkt eller lign.

Kriterier
•
•
•

tydelig markeret
tematiseret og stedspecifik formidling
kan formidles analogt eller digitalt i form af tekst, foto, video eller tilsvarende

Bilag 3 Trædesten, Formidlingspunkter og Temaer
1.

Trædesten

Navn

Nationalparkcenter Thy

Primære formidlingstema:

Skal introducere til alle hovedtemaerne
Sandflugten
Klithedens natur
Ulven i Thy

Sekundære formidlingstemaer Den hvide klit
Kystkulturen (Landingspladsen)
Eksisterende ruter

Skiltede Vandreruter
Nordsøstien / Redningsvejen

Skiltede cykelruter:

Vestkystruten (1 Agger, Hanstholm, Bulbjerg, EuroVelo)
Faddersbølruten
Dyrenes paradis (411 Panorama)

2.

Formidlingspunkter

Navn

Sårup

Primære formidlingstema:

Hanstholm Vildtreservat og
Krondyr

Sekundære formidlingstemaer Landskabsdannelse
Vildtet, herunder krondyr, ”ulve”, fugleliv
Menneskets liv på klitheden
WWII (lyskaster stilling)
Jagthistorie

Eksisterende ruter

Skiltede cykelruter:
Reservatruten

Skiltede Vandreruter:

Navn

Lodbjerg Fyr

Primære formidlingstema:

Fyrvæsenets
Fyrfaldne fugle
Lodbjerg Fyrs historie

Sekundære formidlingstemaer Klithedens biologi
Bronzealderliv
Stenalder (storstensgraven ved fyret)
Geologi (nationalt geologisk interesseområde)
Redningsvejen
Eksisterende ruter

Skiltede cykelruter:
Oplev naturens kræfter (410 Panorama)
Vestkystruten (1: Agger, Hanstholm Bulbjerg)

Tved Nord gul (Vildtreservat ruten 4 km – ex stil til platform)
Ræhr stien

Navn

Eksisterende faciliteter

Toilet med vandskyl

Eksisterende ruter

Skiltede cykelruter:
Reservatruten
Skiltede Vandreruter:
Tved Syd gul (Isbjerg Udsigtspunkt 2,5 km)

Skiltede Vandreruter:
Nordsøstien
Lodbjerg nr. 5 (Penbjerg ved Lodbjerg)
Lodbjerg nr. 4 (Den bette tur)

Navn

Hanstholm Fyr

Primære formidlingstema:
Natur, kunst og kultur
Sekundære formidlingstemaer Hanstholm Vildtreservat
Landskabsdannelse
Fugletræk
Eksisterende ruter

Skiltede cykelruter:
Reservatruten
Vestkystruten (1: Agger, Hanstholm Bulbjerg)
Skiltede Vandreruter:
Nordsøstien
Hanstholm (rød)
Hanstholm-Vigsø (Gul)
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Isbjerg – p-pladsen ved søen

Primære formidlingstema:
Hanstholm Vildtreservat
Sekundære formidlingstemaer Landskabsdannelse
Vildtet, herunder krondyr, ulv, fugleliv
Menneskets liv på klitheden

Navn

Nebel badepladsen ved Nors Sø

Primære formidlingstema:

De store karstsøer

Sekundære formidlingstemaer Ulv
Sandflugt (de tre nebelplaceringer)
Friluftsliv, badning, vandre og evt. MTB
Klitplantager og skovbrug
Eksisterende ruter

Skiltede cykelruter:
Reservatruten 38 km
Vandet Sø ruten 21 km
Nationalcykelrute 2 Hanstholm - København
MTB rute Vilsbøl Hvid 6,3 km
Skiltede Vandreruter:
Vilsbøl nr. 16 Blå
Vilsbøl nr. 14. Rød

Nordsøstien
Tvorup vest Blå 2,3 km
Gul 3,5 km
Rød 5,0 km

½ Marathon 21,2 km
¼ Marathon 10,5 km
1/8 Marathon 5,1 km

Navn

Skovlegepladsen i Vilsbøl Plantage v. Vandet Sø

Primære formidlingstema:

Friluftsliv

Sekundære formidlingstemaer De store søer
Landskabsdannelse
Søens biologi, fiskearter, vegetation, vandkvalitet
Fugleliv
Klitplantager

Eksisterende ruter

Klitmøller Landingsplads

Eksisterende ruter

Navn

De Sorte huse i Agger

Lokalitet
Agger
Primære formidlingstema:
Kystsikring
Sekundære formidlingstemaer Hav, strand og klit
Redningsvæsen
Eksisterende ruter

Skiltede cykelruter:
Vestkystruten (1: Agger, Hanstholm Bulbjerg)
410 Panoramarute
Skiltede Vandreruter:
Nordsøstien
Rundt om Flade Sø Gul 10,0 km
Rundt om Agger By (ikke skiltet)

Skiltede cykelruter:
Vestkystruten (1: Agger, Hanstholm Bulbjerg)
Reservatruten og Vandet Sø ruten er i nærheden

Skiltede Vandreruter:

Skiltede cykelruter:
Vestkystruten (1: Agger, Hanstholm Bulbjerg)
411 Panorama
Skiltede Vandreruter:
Nordsøstien
Sdr. Vorurpør 6,5 km (ikke skiltet)

Primære formidlingstema:
Kystfiskeri
Sekundære formidlingstemaer Friluftsliv, Cold Hawaii
Geologi
Redningsvæsen
Skudefart
Eksisterende ruter

Stenbjerg Landingsplads

Primære formidlingstema:
Kystfiskeri og livet ved havet
Sekundære formidlingstemaer Hav, strand og klit
Redningsvæsen

Skiltede cykelruter:
Reservatruten og Vandet Sø ruten er i nærheden
MTB rute Vilsbøl Hvid 6,3 km
Skiltede Vandreruter
Vilsbøl nr. 12 grøn
Vilsbøl nr. 13 gul
Vilsbøl nr. 14. Rød

Navn

Navn

Navn

Svaneholmhus, Agger Tange

Primære formidlingstema:

Naturen på Agger Tange (fugle, botanik og sæler)

Nordsøstien

Navn

Thagaards Plantage / Bøgsted Rende

Sekundære formidlingstemaer Kystsikring og geologi (Havstrømme og materialeflytning)
Eksisterende ruter

Primære formidlingstema:
Sandflugti
Sekundære formidlingstemaer Hav, strand og klit (biologi)
Thagaards Plantage
Kulturhistorie
Eksisterende ruter

Skiltede cykelruter:
Vestkystruten (1: Agger, Hanstholm Bulbjerg) og
Vangså ruten
Skiltede Vandreruter:
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Skiltede cykelruter:
Vestkystruten (1: Agger, Hanstholm Bulbjerg)
Skiltede Vandreruter:
Nordsøstien

Bilag 4 Nationalpark Thy
Projekt

bæredygtig benyttelse og beskyttelse af
Nationalpark Thy.

Ansøger og kontaktperson
Nationalparkfond Thy
Kirkevej 9
7760 Hurup

Projektleder
Esben Colding Broe
esbro@danmarksnationalparker.dk
dir. 6062 0100

Projektets formål
I december 2013 vedtog bestyrelsen for
Nationalparkfond Thy følgende vision.
Nationalparkcentret skal opleves som
en attraktiv, levende og inspirerende
indgang til Nationalpark Thy, der skal
give besøgende lyst til at opdage
nationalparkens unikke værdier.
Nationalparkcentret skal gennem viden
om og formidling af nationalparkens
natur, geologi og kulturhistorie styrke
samarbejdet med aktører inden for
undervisning,
forskning,
friluftsliv,
turisme og erhvervsliv.
Nationalparkcentret
skal
desuden
styrke det særlige lokale ejerskab og
engagement og skal bidrage til en
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eksisterende klit, og de planmæssige
tilladelser inklusiv lokalplan og §3
dispensationer er på plads.

Projektresumé

Projektets succeskriterier

Nationalparkcentret placeres i de bynære
omgivelser på kanten af Vorupør midt i
Nationalpark Thy, ved landingspladsen
og ”med en dør ind til byen og en dør
ud til naturen”. Her er der som oftest et
mylder af liv, og placeringen henvender
sig i særlig grad til de mange turister,
der opsøger Vorupør, det kulturhistoriske
miljø ved landingspladsen, havbadet,
Nordsøakvariet, fiskehandlere, butikker
og restauranter.

•

Vorupør og Landingspladsen er, med
en række strategiske investeringer
de senere år, blevet et turistmæssigt
centrum for Nordvestjylland med mange
tusinde besøgende.

•

•

•

•

Placeringen i Vorupør giver gode
muligheder for samspil med aktører i
miljøet.

•

Den
nyanlagte
cykelsti
(National
cykelrute 1) går lige forbi stedet, hvor
bygningen placeres.

•

Bygningen ventes bygget ind i den

Nationalparkcenter Thy skal årligt
tiltrække 70.000 besøgende.
Centret skal appellere og tiltrække
bredt og populært i børn, unge og
voksne.
Formidlingen skal gennem udvalgte
temaer berige, motivere og inspirere
de besøgende videre ud i parken.
Formidlingens kvalitet skal følges
og sikres af nationalt partnerskab
bestående af Statens Naturhistoriske
Museum,
Århus
Naturhistoriske
Museum,
Dansk
Ornitologisk
Forening,
GEUS,
de
øvrige
Nationalparker eller Naturstyrelsen.
Nationalparkcenter
Thy
skal
have
tilknyttet
et
korps
af
frivillige formidlere som alle har
været
igennem
nationalparkens
kompetenceprogram.
Centret skal have tilknyttet en
frivillighedskoordinator der sikrer
styring, rammer og retninger for den
frivillige aktivitet.
Centret skal være bemandet og
åbent for besøgende året rundt.

Referenceprojekt
RebildPorten er vigtigt referenceprojekt
for såvel Nationalparkcenter Thy, som
for hele formidlingsmodellen i Trædesten
til Naturen.
Hvor større naturhistoriske centre har
fokus på oplevelser i arkitektoniske
rammer, er den strategiske tilgang
til naturoplevelsen hos RebildPorten
anderledes.
I
RebildPorten
skal
bygningen facilitere, motivere og give de
besøgende appetit på den efterfølgende
naturoplevelse ude i parken.
Det strategiske skifte betyder også et
skifte omkring det økonomiske setup, da
det ikke overraskende er dyrt at skabe
oplevelser i arkitektoniske rammer.
I
RebildPorten
placerer
bygningsprogrammet sig som en mellemting
mellem et naturhistorisk center og en
turistinformation.
Naturformidlingen løftes stadig, men
med et målrettet sigte på at berige den
besøgendes motiv til at søge oplevelser
ude i naturen. Formidlingen peger
således tydeligt ud i naturen, som en
port (eller trædesten om man vil).

RebildPorten er sammenlignet med de
større naturcentre i Danmark en miniput
på 400 kvm. og en anlægsøkonomi inkl.
formidling omkring 20 mio. kr. inkl.
moms.
Bygningen bemandes af den lokale
turistforeningens sekretariat og drives
for under en halv million kr. om året.
Der er gratis adgang for de besøgende og
et tæt samspil med aktører og foreninger
omkring
RebildPorten.
RebildPorten
havde i 2015 over 70.000 besøgende og
er målt på besøgstallet en af Danmarks
bedst
fungerende
”Trædesten”
til
naturen.
http://www.rebildporten.dk/
RebildPorten

Byggeprogram
Nationalparkcenter
Thy
planlægges
til et samlet bruttoareal på 660 m²,
hvoraf 350 m² reserveres til udstilling
og formidling. Udearealer udformes
med henblik på ophold med delvist
overdækkede arealer og adgang på
taget, hvorfra der er udsigtspunkter til
havet, kyststrækningen, landingspladsen
og udover nationalparken.
Vorupør er genstand for et massivt
indryk af besøgende og turister der
særligt er koncentreret omkring de
store ferieperioder. Det står i stor
kontrast til ydresæsonerne, hvor livet
i Vorupør fortrinsvist udgøres af lokale

RebildPortren er et vigƟgt referenceprojekt for idéerne
omkring Trædesten. RebildPorten er som navnet
antyder en væsentlig ”Trædesten” videre ud i Rebild
Bakker. Huset, som er en mellemƟng mellem et
naturhistorisk center med formidling og en
turisƟnformaƟon, besøges årligt af over
70.000 mennesker.

i Vorupør. Dette forhold skal afspejles
i den arkitektoniske udfoldelse af
rumprogrammet, hvor multi-anvendelige
arealer ønskes belyst og undersøgt
gennem en arkitektkonkurrence, således
arealerne kan bruges af flest mulige året
rundt.
Det skitserede rumprogram er således
en vurdering af arealbehovet i forhold til
projektets nuværende status. Gennem
afholdes af en arkitektkonkurrence bør
arealprogrammet om muligt optimeres
og gerne minimeres.
Indendørsformidlingsområde,
ekspedition og butik
Besøgende på nationalparkcentret kan
få mere information om faciliteter og
muligheder i nationalparken. Der vil
være personale til rådighed, som kan
vejlede, hvis besøgende har særlige
behov og særlige interesser. Ligeledes
vil der være kort og andet materiale til
rådighed i både digital og analog form.
Opholdssted med bibliotek og pejsestue
for besøgende, hvor man kan fordrive
tiden, mens en byge driver over, eller få
varmen igen på en vinterdag. Her kan
man slå op, hvilken plante, det var man
så på sin vandretur. Og her kan man
fordybe sig i bøger om nationalparkens
natur og kulturhistorier.
Udstilling, der inspirerer og motiverer til
yderligere udforskning af nationalparken.
Konceptet for udstillingen skal udvikles
ved afholdelse af en idékonkurrence, hvori
projektets øvrige udstillinger (Lodbjerg
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Tegnestuen BIG har tegnet et nyt museum Ɵl Museet for Varde By og
Omegn.
Projektet er planlagt Ɵl opførelse i den vestjyske natur. Projektet er en god
reference på, hvordan et naƟonalparkcenter kan etableres på stedet med
respekt for omgivelser og indhold.
Fyr og Hanstholm Fyr) indgår med det
formål at sikre en helhedsorienteret
løsning.
Overordnet
ønsker
vi
et
samlet
udstillingskoncept,
hvor
publikums
oplevelse i høj grad er personlig og
selvskabt, og skabt på grundlag af en
række oplevelser, der gør det muligt
for besøgende i nationalparken selv at
deltage og bidrage til den oplevelse, de
får –at dele den med andre og måske
medvirke til at skabe aktiviteter og
oplevelser for andre.
Ambitionen om at skabe en engagerende
stemning, som netop rummer noget
andet, end det der findes udenfor,
er inspirereret af Bill & Melinda
Gates Foundation Visitor Center i
Seattle, hvis slogan også kunne være
idékonkurrencens vinderforslag: “Arrive
Curious. Leave Inspired”. Der skal med
andre ord ikke nødvendigvis kun være
udstoppede dyr eller grafiske plancher
over klithedens flora, men en moderne
udstilling til dels båret af digitale
virkemidler og vekslende mellem viden,
den gode historie og det poetiske møde
med naturen.
I
nationalparkcentret
skal
gæster
kunne låne udstyr, som de kan bruge
til at udforske nationalparkens natur
og kulturhistorie. Der er eksempelvis

rygsække, der indeholder kikkert, fuglebog
eller grej til at fange smådyr i klitterne
(kysfrøen-koncept). Skoletjenesten skal
endvidere integreres i formidlingsarealerne
med afsæt i konceptet fra Nynaturfag.dk.

program for events og arrangementer,
som udnytter centrets placering og
faciliteter til at sikre et spændende og
attraktivt udbud for et bredt publikum
året rundt.

Bemanding
Nationalparkcenter
Thy
bemandes
af
Nationalpark Thys sekretariat. Sekretariatet
er garant for den personlige betjening og
har desuden, til forskel for RebildPorten,
mange engagerede frivillige - i dag mere
end 100 frivillige, der bidrager til udvikling
og drift af nationalparken. Nationalparkens
sekretariat er i dag 7 ansatte.

Lokalisering og samspil med lokale
aktører
Centret placeres ved Landingspladsen
i Vorupør. Det giver gode muligheder
for samspil med opgivelserne. Det
er forventeligt, at dette samspil med
sekretariatets tilstedeværelse vil udvikle
sig og opbygges gennem en længere
årrække. Centret driver ikke café eller
lignende da disse findes i omgivelserne
og arealer i centret vil periodevis kunne
være til rådighed for lokale foreninger og
lokalt erhvervsliv.

Samarbejdet
med
frivillige
ønskes
intensiveret i de kommende år, og det
er tanken, at centret ud over at være en
indgangsportal også skal ses som et nyt
kraftcenter og hjemsted for de frivilliges og
mange foreningers og samarbejdspartneres
aktiviteter.
Udgangspunkt for aktiviteter, startpunkt for
vandre- og cykelture
Tre skiltede cykelruter og en vandrerute
udgår allerede i tilknytning til det planlagte
nationalparkcenter. Det er den internationale
cykelrute Vestkystruten (både national
cykelrute og EuroVelo-rute) samt to lokale
cykelsløjfer. Dertil kommer vandreruten
Nordsøstien, som følger redningsvejen
langs med kysten. Den nyanlagte cykelsti
mellem Vorupør og Klitmøller ”lander”
ved centret. Det er derfor oplagt, gennem
afholdes af en arkitektkonkurrence, at
afprøve hvorledes eksisterende ruter kan
udformes i samspil med arkitekturen såvel
indendørs som udendørs. Måske kan man
cykel gennem foyeren, eller starte en
tematiseret vandretur fra udstillingen?
Vorupør er sted hvorfra der er megen
opmærksomhed rettet og hvorfra mange
events og begivenheder kan opsøge et
større publikum. Nationalparkcentret vil
være et af de naturlige udgangspunkter
for
arrangementer
og
events,
der
tiltrækker et større publikum. Det kan
være naturfotofestival, Nationalpark Thy
Marathon mm. Der skal planlægges et årligt
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Området ved centret er allerede indrettet
til at kunne håndtere et større antal
besøgende, og der er tiltag allerede i
dag, der er målrettet nationalparkens
brugere,
som
fx
madpakkehuset,
cykelparkeringspladsen, havbadet mv.

Rammer for projektet
Planlægningsrammer
Centret er placeret ved Landingspladsen
i Vorupør. Der er vedtaget og godkendt
en lokalplan for området der gør det
muligt at anlægge centret.
Dispensation fra Naturbeskyttelsesloven
er givet jf. lovens §3.
Økonomiske rammer
De samlede anlægsomkostninger er
estimeret til 17.5 mio. kr. ekskl. moms.
Afholdelse
af
arkitektkonkurrence
anslået til 0.75 mio. kr., som søges hos
fonde.
Indretning af udstillings- og formidlingsaktiviteter anslået til 3.0 mio. kr., som
søges hos Nordea Fonden.
Thisted Kommune har doneret grund og
givet rådighed over parkeringsarealer

anslået til en værdi af i alt 3 mio. kr.
Der foruden har Thisted Kommune givet
tilsagn om yderligere 2 mio. kr.
Nationalparken vil være bygherre og
være fritaget fra moms og underlagt de
offentlige udbudsregler.

Brugere og målgruppe

Målgruppen for Nationalparkcenter Thy
er den brede befolkningsgruppe som
skal motiveres og inspireres før de
bevæger sig ud i naturen. Helt overordnet
forventes de besøgende særligt at
udgøres af turister og andre besøgende i
området, lokale og skoleelever.
Naturen er blandt de største motiver
for de ca. 7 mio. mennesker, der årligt
besøger Nordjylland. Med nationalparken
har Thy fået formaliseret naturen til en
attraktion, og nationalparkcenteret er et
skridt videre i tilgængeliggørelse af den
egnsspecifikke natur.
Turismen i Danmark har de senere
år været udfordret, og særligt de
udenlandske turister finder ikke Danmark
lige så tiltrækkende som tidligere.
Det samme billede gør sig gældende i
Nordjylland, hvor også Thisted Kommune
har oplevet tilbagegang i turismen.
Selvom naturen er en af de største
attraktioner, er den svær at gøre til
genstand for en økonomisk bæredygtig
formidling, og der findes flere eksempler
på nyere naturformidlingscentre, som er
udfordret. Nationalparken og centeret
vurderes dog som havende en væsentligt
større attraktionskraft og en mere solid
og velkendt organisation bag sig.
Det nuværende informationscenter i
Stenbjerg formidler om nationalparken
på 13 ydmyge kvadratmeter og har ca.
13.000 gæster årligt, hvilket indikerer
et stort besøgspotentiale i et tilsvarende
større nationalparkcenter.
Nationalpark Thy har fra start været
lokalt
forankret
og
kendetegnes
stadig ved en stor, lokal opbakning

og stolthed. Nationalparken fungerer
som paraply for en lang række lokale
formidlingsog
netværksaktiviteter,
og et nationalparkcenter vil have et
stort potentiale for at være med til at
styrke Thy indadtil. Desuden indskriver
nationalparkcenteret sig i kommunens
og regionens turismestrategi om en
satsning på autentiske naturoplevelser
henvendt til børnefamilier og ældre par
uden børn.
Det estimeres, at 80% af de besøgende
vil være danske og ca. 18% vil være fra
lokalområdet.
Nationalparkcenteret vil blive et lokalt
fyrtårn og et oplagt besøgsmål for de
lokale beboere og turister, som i forvejen
er i nærområdet. I en regional kontekst vil
det være sværere at tiltrække besøgende,
da andre turistattraktioner ligger mere
fordelagtigt placeret i forhold til de store
turismekommuner
Ringkøbing-Skjern,
Hjørring og Jammerbugt.
Baseret på erfaringstal fra andre
naturformidlingscentre og en vurdering af
nationalparkens samlede attraktionskraft
er der i en udarbejdet analyse, estimeret
ca. 50.000 besøgende årligt ved en
entrébetaling på ca. 35 kr.
Entréen er tænkt udformet som en
minde entrédonation på 20 kr., hvor den
betalende besøgende donere midlerne
ubeskåret til natur-, friluftlivs- eller
formidlingsprojekt i Nationalpark Thy.
Efter én entredonation vil der være gratis
adgang året rundt.

Driftsorganisation
Bygningen skal ejes, drives og bemandes
af Nationalpark Thy, mens det udvendige
vedligehold
varetages
af
Thisted
Kommune.

Økonomi
Driftsøkonomi

Arealer
Bruttoareal

660 m²

Nettoarealer

200.000

Kommunalt tilskud til drift af offentlig toilet

100.000

Driftstilskud fra Nationalpark Thy

150.000

Driftstilskud fra Thy Turistforening

Kernefunktioner
Indendørs formidling

Indtægter i alt

317 m²

Ekspedition og reception

45 m²

Bygningsvedligeholdelse

70.000

Ejendomsudgifter (varme, el, vand mm.)

Offentlige toiletfaciliteter

18 m²

Ejendomsskat, vagtselskab, overvågning mm.)

145 m²

Forenings- og møderum

36 m²
Sum

Nationalparkcenter Thy

Udgifter

Delsum

(1) Terræn (Fundament+Støttemure+Kloak)

1.920.000

-

(2) Primære bygningsdele

2.760.000

-

(3) Komplementære bygningsdele

2.280.000

-

(4) Overflader

2.880.000

-

(5) VVS-Anlæg

1.150.000

-

990.000

-

(6) El- og Mekaniske Anlæg
(7) Inventar

1.200.000

SUM

-

Tilæg

SUM

13.180.000

-

Rådgiverhonorar og tekniske omkost (17%)
Byggepladsudgifter (4%)

2.280.000
510.000

Vinterforanstaltninger (2%)

250.000

Uforudsete udgifter (10%)

1.280.000
4.320.000
SUM

17.500.000

Samlet udgiftsramme
Bygning inkl. totalrådgivning mm.

17.500.000

Forplads, anlæg og landskab

5.000.000

Arkitektkonkurrence

750.000

Bygherrerådgivning

250.000

Formidlingsprojekt

3.000.000

Inventar (nynaturfag)

1.500.000
Sum

28.000.000

30.000

Udstilling, drift og udvikling

150.000

Regnskab, kontorhold og administration

100.000

Udgifter i alt

598 m²

100.000
80.000

36 m²

Arbejdspladser

80.000
530.000

Rengøring
Foyer inkl. Garderobe
Andre funktioner
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Leje af kontorpladser Nationalpark Thy

530.000

Bilag 5 Lodbjerg Fyr

Bilag 5 Lodbjerg Fyr

LODBJERG FYR - ET LEVENDE FYRTÅRN I NATIONALPARK THY

Projektbeskrivelse
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Udsigt fra Lodbjerg Fyr
BAGGRUND
kan opfyldes til fulde.
Historie
Lodbjerg Fyr er bygget i 1883 og fungerede som bemandet fyr
frem til 2001. Fyrkomplekset blev fredet i 2002. I 2008 indgik
Skov- og Naturstyrelsen en samarbejdsaftale med Thisted Kommune med formålet

INDHOLD
BAGGRUND
Historie
Nationalpark Thy
En fredet kulturarv
Forprojekt
VISION
Målsætning
DET LEVENDE FYR
Strategi
Fyrmesterens stuer
Assistentboligen
Fyrhaven, Oliehuset og det gamle udhus
Plantagen, klitheden og havet
Events og andre tiltag
PROCES
FINANSIERINGSPLAN & DRIFT
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”at sikre offentlighedens adgang til fyret og dets omgivelser
samt udvikle og indrette bygningskomplekset til støttepunkt for
formidling af natur- og kulturhistorie og for rekreation og friluftsliv i Nationalpark Thy.”
I 2011 indgik Nationalparkfond Thy som en tredje part i samarbejdsaftalen. Nationalparkfonden har desuden tegnet en 30-årig
lejekontrakt for fyrkomplekset med henblik på formidling af
stedets særlige natur og kulturhistorie.
Som de første resultater af samarbejdsaftalen er der:
•
Udarbejdet en handlingsplan for formidling, herunder
væsentlige formidlingsemner, afklaring af målgrupper
og forslag til aktiviteter og formidling, der tilgodeser
disse.
•
Gennemført et masterprojekt i tilknytning til RUC: ”Op
levelsesdesign når stedet tæller”, der belyser den gode
oplevelse af stedets kvaliteter ud fra gæster og lokale
borgeres vinkel.
•
Gennemført et forprojekt med bidrag fra
Færchfonden, der kvalificerer en nænsom restaurering
af det fredede fyrkompleks til nye funktioner samt
yderligere undersøgelse af formidlingsidéer, lokal
involvering og økonomi.

Nationalpark Thy er bredt funderet med en stærk lokal involvering både i forarbejdet til udnævnelsen og i den nuværende
udvikling af nationalparken. Mere end 100 frivillige er involveret i
nationalparkens arbejde og hertil kommer et formidlingsnetværk
af formidlingsinstitutioner og foreninger som samarbejder om
at koordinere, synliggøre og udvikle formidlingen i Nationalpark
Thy. De mange samarbejdsrelationer er et vigtigt grundlag for et
bredt og stærkt lokalt ejerskab til Nationalpark Thy samt et højt
aktivitetsniveau.
Nationalparkfond Thy ledes af en bredt sammensat bestyrelse,
der er udpeget af miljøministeren. Et sekretariat bistår bestyrelsen i at planlægge og gennemføre projekter. Nationalparkfonden får en årlig bevilling fra staten på 7,5 mio. kr til udvikling,
informationsvirksomhed og drift. Fonden har desuden mulighed
for at modtage gaver og tilskud, herunder også søge fondsmidler til gennemførelse af større projekter.
En fredet kulturarv
Den Kongelige Bygningsinspektør har i et nært samarbejde
med nationalparkens sekretariat gennemgået den fredede
bygningen og i dette arbejde inddraget en konsulentrapport
om mulige energiforbedrende tiltag. Dette er grundlaget for en
vurdering af, hvorledes bygningskomplekset kan føres nænsomt
tilbage samtidig med indretning til nye funktioner.

Nationalpark Thy
Nationalpark Thy blev indviet i 2008 som Danmarks første nationalpark. Hovedformålene for nationalparken er at sikre, styrke
og udvikle den unikke natur, de kulturhistoriske spor og oplevelsesmuligheder. Lodbjerg Fyr er et sted, hvor alle disse formål
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Selve fyrtårnet står i dag meget originalt bevaret, hvad angår
helhed og detaljer og hører sandsynligvis til blandt landets største og smukkeste granitkonstruktioner.
Bygningskompleksets tilstand bærer præg af fortidens til- og
ombygninger, og af at have stået tomt i mere end 10 år. Såfremt
bygningen ikke restaureres er der fare for, at den historiske
autenticitet og antikvariske værdi med tiden vil blive endnu mere
svækket og i værste fald gå tabt.
Forprojekt
Takket være Færchfondens bevilling til forprojektet er tilvejebragt en solid basis for at udvikle Lodbjerg Fyrs unikke rammer,
som et spændende formidlingscenter og udgangspunkt for
oplevelser i Nationalpark Thys sydlige del.

Forprojektets resultater
• 8 åbningsdage i fyrmesterboligen bemandet med
Frivillige Fyrværter og medarbejdere fra Nationalpark
Thy. Op mod 2000 mennesker besøgte fyret på
åbningsdagene.
• I åbningsdagene besvarede 127 mennesker et
spørgeskema om deres særlige interesser i stedets
natur- og kulturhistoriske kvaliteter.
• Den Kgl. Bygningsinspektørs udarbejdede ”Lodbjerg
Fyr Restaureringsprojekt”, der anviser veje og økonomi
for ombygning til nye funktioner under hensyntagen til
bygningens fredning.
• Thisted Museum, Naturstyrelsen Thy, Nationalpark Thy
og en række frivillige afholdt d. 6. oktober ”åbent fyr”
med ca. 300 interesserede gæster og et stort udvalg
af aktiviteter. Arrangementet gav indsigt i relevante
målgrupper og matchende aktiviteter
• Thisted Museum har indsamlet arkivalier, genstande
og interviews, sidstnævnte af erindringskarakter.

I fremtiden skal tiltrækningskraften og oplevelsesmulighederne
blive endnu stærkere og mere mangfoldige. Lodbjerg Fyr skal
være stedet, hvor man vender tilbage gang på gang for at opleve essensen af Nationalpark Thy – med dens unikke landskaber
og natur. Det er også her man i særlig grad får fornemmelsen
af, hvordan levevilkårene har været gennem århundreder i et
sandflugtshærget landskab ved den barske vestkyst.
Frivilligt engagement og lokalt medejerskab er væsentlige elementer i projektets udvikling og realisering. Med udgangspunkt
i fyrets unikke ånd og særlige kvaliteter, skal der skabes et
stærkt, lokalt fælles- og ejerskab med frivillige lokale borgere og
professionelle organisationer, som vil medvirke til at øge stoltheden, den lokale selvforståelse og forbedre livskvaliteten.

•

At formidle stedets natur og kulturarv.

•

At skabe en formidlingsplatform, som kan tages i brug
af frivillige og professionelle formidlere.

•

At øge den lokale selvforståelse, stolthed og ejerskab
til Lodbjerg Fyr.

•

At øge stedets synlighed overfor offentligheden.

•

At være forgangseksempel på hvorledes restaurering
af bygninger kan finde sted under stor hensyntagen til
energirigtige og bæredygtige principper.

Det bygningsfredede fyrkompleks restaureres og føres derved
nænsomt tilbage til tiden fra opførelsesåret 1883, men med nutidens standard for bæredygtighed og som det gode eksempel
på, hvordan man i et yderområde kan sikre, udvikle og formidle
de stedbundne potentialer i en af landets førende klimakommuner.
Endelig er en væsentlig del af visionen, at restaureringen tilgodeser en række konkrete anvendelser her og nu, men samtidig
skal det sikres, at der over tid kan implementeres nye ideer og
tilpasninger til fremtiden i bygningsmassen. Med andre ord er
målet, at bygningskomplekset sikres for eftertidens generationer.
Visionen sammenfattes i følgende målsætning:
•

At restaurere Lodbjerg Fyr med udgangspunkt i det
oprindelige udseende og kvaliteter, så disse
sikres for eftertiden

•

At skabe et levende fyr, hvor mangfoldige natur-,
kultur- og friluftsoplevelser kan udfoldes

VISION
Lodbjerg Fyr har alle potentialer til at blive et helt særligt formidlingssted i det nordvestlige Jylland. I sig selv har fyret en
tiltrækningskraft – som alle fyrtårne. Det er ikke uden grund,
ordet
4 bruges også i overført betydning om noget, der lyser op.
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DET LEVENDE FYR
Strategi
Den bærende idé, er at bringe stedets kvaliteter i spil. Vejen til
at skabe ”Det levende fyr” bygger på forprojektets resultater,
som viser, at der kan satses på formidling og aktiviteter, der
samlet set retter sig mod en bred målgruppe.

Fyrmesterens stuer
Omdrejningspunktet i ”Det Levende Fyr” er ”Fyrmesterens stuer”, som er åbne i sommerhalvåret. Her skabes autentiske rammer og indhold, som giver gæsten et indblik i livet på fyret, hvor
op til tre ansatte har boet med deres familier. I Fyrmesterens
stuer indrettes en enkel café, som passes af Frivillige Fyrværter.
I stuerne kan man sætte sig til rette i fyrmesterens gamle sofa,
nyde en kop kaffe eller varm kakao, mens man bladrer i
fortælinger fra fyret, protokoller, fremmedbøger, fotoalbums
m.m. Her får man ro til at dykke ned i en flig af fyrets historie.
Her fornemmes det liv, der er levet i bygningerne og arbejdet
med at holde fyret tændt året rundt, så skibene på havet kunne
hjælpes.

Fyrmesterens stuer
Historisk indrettet cafe
Information
Effekter og Livet på fyret
Frivillige Fyrværter
Assistentboligen
Udstilling
Mødelokaler
Køkken
Atelier, lejligheder, værksteder mv.
Udv. adgang til toiletter

Omgivelser
Kulturhistoriske spor
Adgang til klitheden,
plantagen og havet
Shelters
Gåture

DET LEVENDE FYR
Tårnet
Styrket formidling
Guidede ture til tårnet
Frivillige Fyrværter

Fyrhaven
Terrasse, Gårdrum, Fyrhave
Historisk Legeplads

Assistentboligen
Hvor restaurering af sydfløjen målrettes til Fyrmesterens stuer,
restaureres nordfløjen med stor hensyntagen til såvel den historiske autenticitet som mere alsidig og fleksibel brug, hvor nye
ideer og tilpasninger til fremtiden tænkes udviklet. Der indrettes
således udstilling, møderum og værksted, der udformes så
arealerne også vil kunne finde anvendelse som bolig, atelier mv.
I nordfløjen indrettes desuden offentlige toiletter med adgang for
alle og med indgang fra gården.
Tårnet
For en stor del af gæsterne står tårnet helt centralt i oplevelsen
af Lodbjerg Fyr. Udsigten fra fyret viser på fornemste vis mange
af Nationalpark Thy´s naturtyper – kyst, fjord, klitter, klithede,
søer og klitplantage. Gennem guidede ture af professionelle formidlere eller Frivillige Fyrværter forstærkes gæstens oplevelse i
fyrtårnet. Der er adgang til tårnet i dagtimerne året rundt.

Olie- og udhuset
Udeskolehus
Madpakkehus
Overdækket samlingssted
for grupper
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PROCES
Den Kongelige Bygningsinspektørs forslag til et restaureringsprojekt
giver
et g
godt grundlag
for det videre
p
j
g
g
g og
g udgangspunkt
g g p
arbejde.
Når finansieringen er på plads videreudvikles hovedprojektet
i to dele - formidlingdelen og restaureringsdelen. Processen
tilrettelægges, så begge delprojekter påbegyndes samtidig. Nationalpark Thy vil som projektleder sikre, at formidlingsprojektet
forankres i restaureringsprojektet og omvendt.
Formidlingsprojektets formål vil være at planlægge, og tilrettelægge formidlingen, med fokus på design, digitale og analoge
medier, interaktion og kommunikation herunder indretning af
Fyrmesterens stuer. Elementerne er:

Fyrhaven, Oliehuset og det gamle udhus
Lodbjerg Fyr er mere end en bygning. Det er også et udflugtsmål, hvor bygningernes omgivelser spiller en vigtig rolle for
besøget. Det nære miljø omkring fyret - adgangspartiet, p-pladsen, fyrmesterens have og gårdmiljøet - indrettes, så der er
sammenhæng mellem inde og ude. Gården og den sydvendte
fyrmesterhave er udendørs cafeområde, som er med til at give
liv og stemning til stedet.
Havearealet vest for fyret indbyder til ophold, leg og samvær.
Oliehuset og det gamle udhus indrettes som overdækkede
samlingssteder grupper. Det kunne være for en skoleklasse, en
børnehave, for familier, der kan låne legeredskaber og spil til leg
i haven og andre aktiviteter.
Haven indrettes med et autentisk udtryk i hegn og ruminddeling.

Plantagen, klitheden og havet
Lodbjerg Fyr er også udgangspunkt for mange oplevelser i
naturen omkring stedet. Fyret er det sted, hvor man finder inspiration og ledes videre.

Det kan være Lodbjerg Fyr dage: guidede ture med fagkyndige,
som udnytter de stedbundne potentialer til formidling, gå- og
cykelture mv.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Livet på fyret
Landskabet og kulturhistoriske spor
Klitheden og plantagen
Planter og dyr
Nationalpark Thy
Geologi og landskabsdannelse, herunder det nationale
geologiske interesseområde
Forhistorisk tid – bopladser og gravhøje
Fyr- og redningsvæsen og strandinger
Lodbjerg Fyrs tilblivelse, historie og nuværende
funktion, herunder restaureringen
Arkitektur og bæredygtighed

Formidlingen udvikles i samarbejde med en rådgiver og en række lokale formidlingspartnere. Rådgiveren og dennes leverandører vælges ved udbud.
Restaureringsprojektet fortsættes med Den Kongelige Bygningsinspektør som totalrådgiver, da der er tale om en fredet
bygning i statens eje. Rådgivningen vil indeholde projektering,
udbud, licitation, tilsyn under udførelsen, aflevering samt 1. års
gennemgang af byggeriet.

Ved fyret findes faciliteter som støtter friluftsliv og naturoplevelser, adgang til drikkevand, toilet, shelter og bålplads. En
nænsom skiltning og faciliterende stiforløb til shelterpladsen vil
styrke gæsternes naturoplevelser.
Events og andre tiltag
En fornyet fysisk ramme inspirerer til events og begivenheder
af forskellig art med forankring i nationalparkens sekretariat i
samarbejde med fyrværter, formidlingspartnere m.m.

8
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FINANSIERINGSPLAN OG DRIFT
Hovedprojektets økonomi fordeles i en restaureringsdel og en
formidlingsdel:
De anslåede udgifter for det samlede projekt, hvor restaureringsdelen er kvalificeret af Den Kgl. Bygningsinspektør, viser et
behov for at investere i alt ca. 11,690 mio. kr.
Den fremtidige drift
Lodbjerg Fyr drives i et partnerskab som er præciseret i sam-

Budget for hovedprojekt:
Hovedprojekt
Indvendig restaurering og indretning til nye formål
Udvendig restaurering og indretning til nye formål
Fyrtårn, Oliebygning, Madpakkehus (udhus)
Håndværkerudgifter i alt ekskl. moms
Byggeplads 5 % af håndværkerudgifter
Vinterforanstaltninger 1 %
Uforudseelige udgifter 10 %
Tekniske udgifter 14 % (ingeniør, arkitekt og landskabsarkitekt)
I alt byggeudgifter

3.730.000
2.710.000
690.000
7.130.000
360.000
70.000
760.000
1.500.000
9.820.000

Projektledelse og frivilligkoordinering
Naturrum
Formidlingsprojekt

100.000
270.000
1.500.000

I alt for projektet ekskl. moms
Finansiering projekt
Tilsagn fra Færchfonden
Tilsagn fra Realdania
Egen og partnerskabsfinansiering
Naturstyrelsen Thy, Nationalpark Thy og Thisted Kommune
Andre fonde (søges)
I alt

11.690.000

1.500.000
3.600.000

rengøring af de offentlige toiletter, fejer trapperne i fyrtårnet, slår
græs, samler affald og rydder for sne.

Den udvendige og indvendige vedligehold varetages af Nationalpark Thy, mens vedligehold af omgivende arealer og vejadgang varetages af Naturstyrelsen Thy.

Thisted Kommune er som områdets største ejendomsforvalter, en kompetent aktør med hensyn til at varetage projekt- og
tilsynsledelse af mindre bygningsarbejder og renoveringsprojekter.

Naturstyrelsen Thy bidrager til driften med en skovhjælpergruppe. En skovhjælper er en udviklingshæmmet person, som
regelmæssigt arbejder på Naturstyrelsens arealer og de typiske
arbejdsopgaver er oprydning og renholdelse af rastepladser,
bålpladser, lejrpladser og skovlegepladser, forsyning af folderkasser med foldere, forsyning af bålpladser med brænde
og lettere skovarbejde. Ved Lodbjerg Fyr varetager gruppen
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180.000
150.000
50.000
20.000
5.000
405.000

UDGIFTER
Forebyggende vedligehold
Afhjælpende vedligehold
Fornyelse af inventar
Årlig pulje til vedligehold og udvikling af formidling
Årlig pulje til aktiviteter i og ved fyret
Drift af hotspot (internet)
Frivillighedskoordinator
Rengøring
Øvrig drift (el, vand og varme)
SUM

40.000
30.000
15.000
20.000
40.000
20.000
80.000
85.000
75.000
405.000

3.620.000
2.700.000
11.690.000

arbejdsaftalen mellem Naturstyrelsen Thy, Nationalpark Thy og
Thisted Kommune.

Dertil skal nævnes en række andre arbejder som varetages af
partnerskabet.

Budget for drift:
INDTÆGTER
Årligt driftstilskud fra Nationalpark Thy (drift + frivillighedskoordinator)
Entréadgang til fyret
Cafesalg
Indtægt fra udlejning af lejlighed
Aktiviteter og events (overskud)
SUM

Nationalpark Thy modtager årligt 7,6 mio. kr. fra finansloven
til at varetage drift og udvikling af Nationalpark Thy, herunder
Lodbjerg Fyr. Nationalpark Thy har indtil nu (siden 2011) afholdt
i omegnen af 300.000 kr. til istandsættelser ud over de 100.000
kr. årligt til drift og vedligehold. Dertil afsætter Nationalpark
Thy årligt ressourcer og kompetencer til at koordinere, styre og
udvikle frivillighedskulturen omkring Lodbjerg Fyr. De frivillige
afholder bl.a. arrangementer og forestår formidling om sommeren.

men næppe vil kunne bære hovedparten af driftens udgifter.
Nationalpark Thy anser Lodbjerg Fyr som en af de strategisk
væsentlige formidlingspunkter, ”perler” i Nationalpark Thys
kæde af attraktioner og vil fortsat være garant for en bæredygtig drift og udvikling.
Indtægter fra adgangen til fyret er baseret på de seneste års
erfaringer, hvor der gennemsnitligt doneres ca. 80.000 kr. i en
ubemandet pengekasse ved fyret. Det forventes, at et restaureret fyr, med et øget aktivitetsniveau og mere åbenhed vil
generere en væsentlig større indtægt. Indtægten er således
opjusteret til 150.000 kr. årligt.
Erfaringer fra det frivillige bemandede besøgshus fra Stenbjerg Landingsplads i Nationalpark Thy, hvor der sælges
kaffe, vand, bøger, nationalparkprodukter mv. er, at denne
aktivitet vil imødekomme et stort behov hos de besøgende,
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Bilag 6 Overordnede Kvalitetskriterier for formidlingen
Introduktion
•
Trædesten til Naturen skal give flere
besøgende storslåede oplevelser af høj
kvalitet og tilbyde både store og små
en unik dannelsesrejse ind i naturens
forunderlige verden i Nationalpark Thy.
Trædesten til Naturen bygger på
samskabelse og er drevet af lokalt
engagement, der er rundet af en storslået
natur. Ambitionen er at invitere verden
indenfor i en enestående nationalpark,
der formidles med mageløse fortællinger
og viden om naturen.
Trædesten til Naturen forstærker det,
som vores rå klitnatur er bedst til – at give
storslåede oplevelser og en dybere både
faglig og menneskelig indsigt, indlevelse
og forbundenhed til den natur, vi er
forpligtet til at bevare, styrke og udvikle
til gavn og glæde for nye generationer.
Trædesten til Naturen tager afsæt
i aktivering, bevægelse og brug af
kroppen som bærende lærings- og
formidlingsprincip. Trædesten til Naturen
knytter oplevelser, viden og læring
sammen til en medrivende dannelsesrejse
for alle besøgende – uanset alder,
parathed og erfaringsniveau.
Som besøgende skal du tilbydes en
lærerig dannelsestur, hvor du fra
Trædesten til Naturen går videre ud
i naturen med en dybere og bredere
forståelse for naturens varige kvaliteter.
Formidlingen i projektet skal kendes ved
følgende overordnede kvaliteter:
Naturen i
•
•
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hovedet (viden, forståelse, læring
og perspektivering)
blodet (lokale ambassadører drevet
af stolthed og medejerskab)

hjertet (passion)
• hænderne (sanselige oplevelser –
hands on)
• stemmen (folkeliggørelse og
demokratisering)
• øjnene (visuelle orientering af
formidlingen, der understøtter
Nationalparkens spektakulære
landskab)
• fødderne (formidlingsgreb der
understøtter vandre- og cykelture)
Naturen i hovedet (Læring)
Kvaliteten af de storslåede oplevelser i
vildmarken understøttes i formidlingen
med tiltag, der øger viden og læring
om Nationalpark Thy i bred forstand.
Kulturhistorien og naturen lader sig
ikke altid formidle ved det umiddelbare
besøg. Nysgerrigheden skal vækkes, og
med formidlingsindsatser, der øger de
besøgendes viden om nationalparkens
særlige natur og kulturhistorie, øges
også kvaliteten i oplevelsen.
Naturen i blodet (Lokal stolthed og
ejerskab)
Den lokale befolkning i Thy og særligt
vores mange frivillige i nationalparken
har naturen i ”blodet” som særlige
kultur- og historiebærere. Gennem
mange generationer har thyboerne
levet i tæt mod- og medspil med stærke
naturkræfter under barske vilkår. Det
har sat sit særlige og tydelige præg. I
en tid, hvor yderområder har mange
problemstillinger at forholde sig til, har
nationalparken vist sig at være et guldæg,
der vækker stolthed og medejerskab.
Det er visionen, at ”naturen i blodet”
hos vores mange nuværende såvel
som nye frivillige, vil være en drivkraft
i værtskabet og formidlingen, og at
stolthed og medejerskab vil skinne
igennem og smitte nye besøgende.
Naturen i hjertet (Passion)

Gennem synliggørelse af nationalparkens
mange passionerede brugeres aktiviteter,
vil der blive skabt en trædestenseffekt: Brugere inspirerer, motiverer og
engagerer hinanden til at komme ud
i naturen. Passionerede brugere eller
nørder om man vil, kan have en tendens
til at søge ligesindede i lukkede fora.
Projektudviklingen for Trædesten til
Naturen har derfor kredset vedvarende
om nye og eksisterende koncepter, der
på såvel analoge som digitale platforme
kan bidrage til større synlighed af de
mange passioner, som er knyttet til
nationalparken.
Naturen i hænderne (Sanser i spil)
Frem for at læse om naturen eller få den
fortalt, ser vi en væsentlig forøgelse af
oplevelsens kvalitet, når formidlingen
beriges
med
hands-on-aktiviteter.
Sanser bliver bragt i spil og de besøgende
involveres og aktiveres og kan fx bidrage
til at bevare den enestående natur.
Naturen i stemmen (Folkeliggørelse
og demokrati)
Vores målgrupper er ikke kunder og
vi sælger ikke oplevelsesprodukter.
Nationalpark
Thy
er
en
folkeligt
forankret fond drevet for vores alles
fælles
midler.
Nationalparken
har
ingen myndighedsbeføjelser, og måske
derfor, er vi i særlig grad lykkedes med
at gøre nationalparken til et folkeligt
projekt. En vigtig kvalitet i oplevelsen
af Nationalpark Thy, skal være de
besøgendes møde med nationalparken,
som et folkeligt projekt – naturen i
stemmen. Formidlingen skal synliggøre
og
understøtte
folkeliggørelsen,
mødet mellem mennesker og skabe
interesse for yderligere involvering. Ved
udfoldningen af formidlingen, lægger
vi vægt på samskabelse, forstået som
flest mulige aktører, såvel professionelle
som frivillige, der alle bidrager med det,

der giver mening, værdi og kvalitet i
formidlingsprojektet.
Naturen i øjnene (Det visuelle)
Efter 8 års erfaringer ved vi, at Nationalpark
Thy er spektakulær – en fryd for øjet.
Når sandet fyger, mosekonen brygger og
storme raser har vi oplevet besøgende,
der får øje på det spektakulære. Her
får man virkelig naturen lige i hovedet.
En vigtig kvalitet ved formidlingen er at
understøtte aktiviteter, der er med til at
fremhæve og formidle det spektakulære
ved Nationalpark Thy. Det kan fx være
gennem
fysiske
rammesætninger,
særlige udsigter, fotoskjul, interaktive
skærme,
der
kuraterer
brugernes
seneste ”skud” mm.
Naturen i fødderne (Vandre og cykle)
Nationalpark Thy indeholder et væld af
veje og stier, der fører de besøgende
gennem storslåede landskaber. En af
kvaliteterne ved formidlingen skal være at
knytte fortællinger og identitet til udvalgte
stier, ruter og punkter. I nationalparken
er der mange muligheder for at koble
stærke og gennemslagskraftige historier
på eksisterende og nye ruter.
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