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Størst muligt indtryk 
– mindst muligt aftryk

Danmarks nationalparker omfatter nogle af de 

mest enestående og værdifulde naturområder 

og landskaber i landet. Det er områder, der giver 

rige muligheder for udfoldelse af alle mulige for-

mer for friluftsliv, og som i kraft af deres særlige 

natur- og kulturhistoriske værdier i særlig grad 

kalder på en indsats for at skabe forståelse for at 

beskytte og bevare naturen i parkerne. 

At tiltrække flere besøgende til nationalparken 

og give dem naturoplevelser af høj kvalitet er 

et vigtigt mål for Nationalpark Thy, men det er 

afgørende, at tilrettelæggelsen af aktiviteter er 

bæredygtig og etisk forsvarlig. Formålet med for-

midlingen i Nationalpark Thy er at forstærke de 

besøgendes oplevelser i naturen og derigennem 

skabe en forståelse for værdien i at beskytte og 

bevare nationalparkens unikke og sårbare natur 

og kulturhistoriske værdier. Nationalparken øn-

sker derfor at skabe aktiviteter og muligheder for 

de besøgende, der gør størst muligt indtryk hos 

den enkelte, men sætter mindst muligt aftryk i 

naturen.

Foto: Mette Johnsen



5

Hvad skal planen bruges til?
En hovedopgave for helhedsplanen er at gøre 

det nemmere for besøgende at finde de ople-

velser, som er det særlige ved Nationalpark Thy 

og at understøtte disse oplevelser med relevant 

formidling. Afgørende for dette er selvfølgelig, 

hvordan man kommunikerer til besøgende via 

skiltning, kort, foldere, digitale medier, udstillin-

ger og udpegning af særligt interessante ople-

velser. Men det handler også om at tilrettelægge 

nationalparkens infrastruktur således, at områ-

der med spændende natur er tilgængelige, og 

at de kan udnyttes af publikum på en måde, der 

skaber gode oplevelser. 

Helhedsplanen bygger på bæredygtig naturturis-

me, og den skal sikre, at benyttelsen af national-

parken sker uden at skade naturen. Dele af natu-

ren i Nationalpark Thy er sårbar, og det er derfor 

vigtigt, at formidlingen tager højde for, hvordan 

de besøgenes færdsel og brug af nationalparken 

kan ske på en måde, så gæsterne i nationalpar-

ken får mest muligt ud af deres besøg, samtidig 

med at slitage og forstyrrelse af sårbare miljøer 

undgås.

Helhedsplanen skal identificere og udpege om-

råder, hvor formidlingen kan styrkes. Dette sker 

på baggrund af en gennemgang af eksisterende 

formidlingstilbud, og de visioner nationalparken 

har for formidlingen i området, som er udtrykt i 

projektet ”Trædesten til Naturen – mageløse op-

levelser og fortællinger i Nationalpark Thys vilde 

natur”. Et vigtigt formål er at tiltrække et større 

antal besøgende og øge kvaliteten af de oplevel-

ser, de har under deres besøg. 

Formidlingen skal således både medvirke til at 

øge nationalparkens attraktionsværdi, udpege 

områder eller oplevelser, der har en unik karak-

ter (ikoniske oplevelser) og sammentænke for-

midling og branding, så budskabet når klart ud. 

Helhedsplanen bygger videre på de erfaringer, 

som nationalparken har samlet siden sin etab-

lering i 2008. Helhedsplanen skal ikke opfattes 

som en færdig opskrift – men som en arbejds-

plan, der løbende revideres og tilføjes nye ele-

menter. 

Helhedsplanen bygger på  
bæredygtig naturturisme
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Nationalpark Thy rummer en bred vifte af for-

midlingsfaciliteter og tilbud. Dele af disse facili-

teter og tilbud er udviklet af andre aktører og var 

allerede til stede ved etableringen af nationalpar-

ken. Men nationalparken har også selv stået for 

udviklingen af en række formidlings- og under-

visningstilbud.

Nationalparkens eksisterende formidlingstilbud 

er geografiske og tematisk spredte og bærer 

præg af den historik, som har skabt dem. Det 

betyder, at der er tilbud om forskellige former for 

formidling næsten overalt i nationalparken. Men 

det betyder også, at der ikke er klart hierarki i, 

hvad der formidles hvor og hvilke formidlings-

værkstøjer, der anvendes. 

Styrker og potentialer for  
formidlingen i Nationalpark Thy

De vidtstrakte klitheder og den vildsomme natur 

er uden tvivl nationalparkens største attraktion 

og har ikonisk karakter. Der er ingen andre ste-

der i Danmark besøgende kan opleve så store 

ubrudte naturområder og så vildt og utæmmet 

et landskab. 

Som besøgende oplever man naturligvis den for-

skelligartede natur i nationalparken, men måske 

især klitplantagerne, hvor en stor del af stisyste-

met er lokaliseret. Klithederne, som er national-

parkens mest karakteristiske og særegne natur, 

er en åbenlys attraktion med store og unikke 

oplevelser. At skabe mere opmærksomhed om 

dette og at gøre det mere tilgængeligt for flere, 

uden at det går ud over det særlige ved ople-

velsen og naturen selv, er nok det største uud-

nyttede potentiale i nationalparken. Den store 

bestand af krondyr er også en markant attrakti-

on. Bortset fra Jægersborg Dyrehave, hvor kron-

vildtet er indhegnet, er Hanstholm Vildtreservat 

formentlig det sted i landet, hvor det er nemmest 

at se Danmarks største pattedyr. Potentialet i at 

formidle dette bedre, er således stort.

Oplevelser med potentiale
som ikoner for nationalparken

De vidtstrakte klitheder og den 
vildsomme natur er uden tvivl 
nationalparkens største attraktion  
og har ikonisk karakter.
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Den fremtidige infrastruktur for formidlingen 

i nationalparken er koblet til den såkaldte træ-

destensmodel, hvor de tre trædesten Hanstholm 

Fyr, Nationalparkcentret i Vorupør og Lodbjerg 

Fyr fungerer som indgange til nationalparkens 

oplevelser og som udgange – trædesten – til sti-

forløb og andre typer af oplevelser og faciliteter. 

Langs stierne findes en række formidlingspunk-

ter med mindre udstillinger, skilte, udsigtstårne 

mm.  Nogle af formidlingspunkterne ejes og dri-

ves af Nationalpark Thy, andre ejes og drives af 

andre aktører, for eksempel Naturstyrelsen Thy 

eller Thisted Museum.

De mange formidlingspunkter er sammen med 

de tre trædesten en styrke for formidlingen i par-

ken. De dækker parken geografisk fra nord til 

syd, og de fleste er forbundet via stier og veje. 

Formidlingspunkterne er dog lidt tilfældige, og 

nogle virker forsømte. Nogle af dem bærer præg 

af, at man har ”arvet” dem fra en tidligere for-

midlingsfunktion, eller at man har prøvet at pas-

se dem ind i nationalparkstrukturen. Ét af dem, 

naturlegepladsen i Vilsbøl Plantage, har ingen 

formidling, og virker i det hele taget ikke som et 

prioriteret og attraktivt sted. Andre, for eksem-

pel husene i Agger, madpakkehuset i Vorupør 

og det lille hus ved Stenbjerg Landingsplads har 

potentiale til mere formidling. En nytænkning af 

indhold og design vil medvirke til at ”løfte” ste-

det og gøre formidlingen mere attraktiv.  

Det er en styrke, at der er tilbud overalt i natio-

nalparken, men helhedsplanen skal sikre, at der 

er tilstrækkelig sammenhæng mellem de forskel-

lige tilbud, således at besøgende let kan bevæge 

sig fra et sted til et andet, hvis de vil udforske 

flere af tilbuddene. Samtidigt skal det sikres, at 

den sammenhæng der er mellem natur, kultur 

og landskab, som er kendetegnende for natio-

nalparken, formidles på relevante steder.

Trædesten og formidlingspunkter

Det er en stor styrke, at der er interesse og op-

bakning lokalt til nationalparken og dens akti-

viteter. En væsentlig del af formidlingen er bå-

ret af den mundtlige fortælling, som frivillige i 

nationalparken bidrager med. For eksempel på 

Lodbjerg Fyr. Nationalpark Thy har også skabt et 

program, hvor lokale erhvervsdrivende kan blive 

partnere med nationalparken og derved bidrage 

til forøget opmærksomhed om nationalparken 

gennem deres produkter samt større viden lokalt 

om nationalparkens aktiviteter. 

Forankring i lokalsamfundet

Det er en styrke, at der er tilbud 
overalt i nationalparken, men 
helhedsplanen skal sikre, at der er 
tilstrækkelig sammenhæng mellem 
de forskellige tilbud
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App’en Nationalpark Thy er en ”hovedhjørne-

sten” i formidlingsindsatsen i Nationalpark Thy 

og udgør sammen med hjemmeside og Face-

bookside den digitale formidlingsflade for na-

tionalparken. Styrken ved især Facebooksiden, 

der har over 7000 følgere, er, at indhold her 

lynhurtigt kan blive delt og nå et meget stort 

publikum, og der er mulighed for dialog mellem 

nationalparken og brugerne. App’en er ikke fær-

digudviklet, men har potentiale til at nå mange 

brugere og til at formidle indhold, som kan være 

vanskeligt at rumme på skilte og i udstillinger.

Elektronisk formidling

Foto: Mette Johnsen
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Vi styrker bæredygtige oplevelser af  
områder og fænomener af ikonisk karakter
Nationalparker rummer per definition et lands mest storslåede natur. Naturen i 

Nationalpark Thy er enestående og bjergtagende. Nationalparkens mest unikke 

attraktion er uden tvivl vildmarksoplevelsen: 

Det øde, vindblæste og vidtstrakte landskab.

De vidtstrakte klitheder og den vildsomme natur 

er uden tvivl nationalparkens største attraktion 

og af ikonisk karakter. Der er ingen andre steder 

i Danmark, hvor besøgende kan opleve så store 

ubrudte naturområder og så vildt og utæmmet 

et landskab. Som besøgende oplever man natur-

ligvis allerede i dag den forskelligartede natur i 

nationalparken, men det er især i klitplantager-

ne, at en stor del af det nuværende stisystem er 

lokaliseret. 

Klithederne, som er nationalparkens mest karak-

teristiske og særegne natur – også på internatio-

nalt plan – er en åbenlys attraktion med store og 

unikke oplevelser. 

At vandre gennem klitheden eller at se krondy-

rene i Hanstholm Vildtreservat er oplevelser, som 

udover at have potentiale til at tiltrække langt 

flere besøgende, også er af så speciel karakter, at 

de kan sætte varige spor i den besøgende, give 

nye indsigter i naturen og inspirere besøgende til 

direkte eller indirekte at bevare og beskytte vores 

natur og kulturhistoriske værdier. 

Den overordnede målsætning er derfor at iværk-

sætte en række tiltag og handlinger med særlig 

fokus på nationalparkens udstrakte klitheder og 

den unikke vildmarksoplevelse. 
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Initiativer og tiltag

•  Der skal etableres en ambitiøs udstilling om 

den Nordatlantiske Klithede, sandflugten og 

Redningsvejen i det kommende National-

parkcenter Thy.

•  Der skal etableres en ambitiøs udstilling om 

Hanstholm Vildtreservat på Hanstholm Fyr.

•  Sårup udsigtsplatform er etableret indenfor 

de seneste år, hvad angår fysiske faciliteter, 

stier og formidling. Stedet rummer alligevel

et stort uudnyttet potentiale. Der er et af de flot-

teste udsigtspunkter i hele parken med enestå-

ende udsigtsmuligheder til krondyr og naturen 

i Hanstholm Vildtreservat. Det bør undersøges i 

samspil med lodsejerne – evt. Elmelund og myn-

dighederne – hvorledes stedet kan løftes på for-

midling, faciliteter og stier. I kommende stipro-

jekter, skal den eksisterende forbindelse mellem 

Hanstholm Fyr og Sårup undersøges for mulige 

forbedringer og forløb. 

Foto: Jens Kristian Kjærgaard
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Vi gør Redningsvejen og Vestkystruten til 
nationalparkens hovedstier

Redningsvejens og Vestkystrutens udstrækning 

fra nord til syd og trædestenenes placering i 

forhold til stierne, gør dem til den oplagte in-

frastrukturelle rygrad for vandring og cykling i 

Nationalpark Thy.

Stierne forbinder kystbyerne med nationalpar-

ken, og de rummer udover den kraftfulde land-

skabelige oplevelse, en stærk kulturhistorisk for-

tælling fra dengang skibsforlis og strandinger var 

en del af livsvilkårene på kysten.

Det er let at kommunikere til publikum, hvor 

Redningsvejen er og besøgende, der gerne vil 

bruge den til en kortere eller længere vandretur, 

vil kunne starte et utal af steder. Beskrivelserne 

af stier og ruter, herunder deres navngivning bør 

tænkes ind i en branding af vores ikoniske ople-

velser, så de medvirker til at synliggøre oplevel-

serne i nationalparken.  

Redningsvejen og Vestkyststien udgør 
en klar, intuitiv og visuel ”rygrad”, 
der binder natur- og kulturhistoriske 
fortællinger sammen over en fysisk 
sti- og infrastruktur.

Initiativer og tiltag

•  Der gennemføres en reformering og et kva-

litetsløft af stier og ruter, hvor Redningsve-

jen og Vestkyststien udgør en klar, intuitiv 

og visuel ”rygrad”, der binder natur- og kul-

turhistoriske fortællinger sammen over en 

fysisk sti- og infrastruktur. Den nye struktur 

skal skabe én sammenhængende destination 

med flere hovedindgange fordelt i nord, midt 

og syd. Stiprojektet skal udformes på frivil-

lig basis og i tæt samarbejde med lodsejere, 

frivillige og relevante myndigheder. Refor-

meringen skal indeholde en etapeopdeling, 

som skal bestå af delruter med høj kvalitet, 

hvor ”dagsetaperne” navngives med afsæt i 

lokale og stedspecifikke formidlingstemaer. 

Reformeringen skal også indeholde etable-

ringen af nye sløjfestier, som knytter sig til 

Redningsvejen og skaber overgange til og fra 

nationalparkens østlige plantager eller stran-

den. 

•  Vi vil sikre opbakning til navnet blandt fx Thi-

sted Kommune og Naturstyrelsen Thy.

•  Nationalpark Thy app´en skal opgraderes, så 

den primært fungerer som et stærkt og intu-

itivt stiværktøj, hvor det er intuitivt og let at 

finde stier og ruter i et tydeligt hierarki, og 

hvor Redningsvejen og Vestkystruten – også 

visuelt – fremstår som hovedstierne.

•  Der skal udformes mærkningsordning eller 

på anden vis en tydelige ”varedeklaration” på 

de enkelte stiforløb (fx a la pistekort), så det 
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er klart, hvilke etaper og stier, der kan klares 

med klapvogn, stok eller kørestol, hvilke der 

kan tilbagelægges med almindeligt fodtøj for 

de fleste, og hvor man skal forvente en ægte 

vildmarksoplevelse, der giver våde tæer. Ord-

ningen skal være synlig ved trædesten og 

på de platforme som fx hjemmeside, app og 

foldere, hvorfra besøgende kan forvente at 

planlægge deres ture. 

•  Der skal etableres flere overnatningsmulig-

heder for mindre og større grupper langs 

hele ruten. En undersøgelse af, hvor behovet 

bedst kan imødekommes skal finde sted for-

ud for etableringen. Etableringen skal finde 

sted på frivillig basis. 

•  Der skal findes en løsning på parkeringspro-

blematik og transport til og fra Redningsve-

jens endepunkter, således at bilister, der har 

valgt at vandre hele ruten, kan komme tilba-

ge til deres udgangspunkt. Der er ikke kon-

krete løsninger på problematikken, men det 

er helt oplagt at inddrage Thisted Kommune 

i afsøgningen af løsningsmuligheder.

•  Vildmarksoplevelsen på Redningsvejen og 

Vestkystruten skal fastholdes gennem et mar-

kant fravalg af elementer, der gør det for civi-

liseret. For eksempel overdreven brug af skil-

te, anlæg af grusstier, bord-bænke sæt osv. 

Faciliteter skal koncentreres på færrest mu-

lige lokaliteter langs hovedstierne – mindst 

muligt aftryk. 

•  Der skal udarbejdes nye kort med udgangs-

punkt i de ikoniske naturoplevelser til fods, 

der er koncentreret omkring Redningsvejen 

og Vestkystruten.

Foto: Mette Johnsen
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Vi skaber sammenhæng  
mellem branding og formidling
Den vilde natur, de øde landskaber og de kultu-

relle aftryk, som mennesket har sat gennem år-

tusinder, er genstand for formidling og oplevel-

ser, og er en afgørende del af Nationalpark Thys 

brand. De stærkeste oplevelser i Nationalpark 

Thy skal tænkes ind i brandingstrategien for nati-

onalparken. Gode navne (som for eksempel Cold 

Hawaii, Folkemødet og Camønoen) medvirker til 

at skabe et stærkt brand, der fortæller om ople-

velserne; billeder, film og publikationer bør lige-

ledes tænkes ind den eksisterende brandstrategi. 

Tilbagevendende events er lettere at markedsfø-

re og medvirker til at skabe et stærkt brand. 

Initiativer og tiltag

•  Skab ikoniske bænke, hvilepladser eller lig-

nende langs Redningsvejen og brug dette ak-

tivt i brandingen af nationalparken.

•  Skab ”photo-opportunities” som besøgende 

anvender på sociale medier.

•   Skab eller understøt traditioner og tilbageven-

dende events internt og eksternt. Traditioner 

og events, som gentages år efter år, har stor 

værdi, fordi de bidrager til attraktionsværdi-

en. Samtidig bliver de lettere at markedsføre 

og gennemføre, fordi man har gjort det før, 

så omkostningerne til det falder. Tilbageven-

dende events kan for eksempel være en årlig 

fotokonkurrence, en bio-blitz (optælling af 

arter), en festival eller lignende. Samspillet 

med eksterne aktører herunder frivillige og 

frivillighedsstrategien vil være afgørende.  

•   I samklang med den vedtagne branding- og 

kommunikationsstrategi skal der udformes 

merchandise med formidlingsmæssige kvali-

teter under hensyntagen til kvalitet og bæ-

redygtighed. Det kan være kort, plakater og 

postkort, som dels bidrager til formidling og 

dels bidrager til vores synliggørelse. Kvalitet 

og bæredygtighed vil også her være afgøren-

de kriterier for, at indsatsen belønnes med, 

at vores brugere spreder og videreformidler 

den særlige natur og vores kulturhistoriske 

værdier. 

•   Film om Redningsvejen og de formidlingste-

maer, som i særlig grad knytter sig hertil, fra 

Agger i syd til Hanstholm i nord kan priori-

teres.

•  Slow-TV – udsendelse (10 timers vandring 

gennem Nationalpark Thy).
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Vi skaber klare  
indgange til nationalparken
De tre trædesten i nationalparken: Hanstholm 

Fyr, Nationalparkcentret i Vorupør og Lodbjerg 

Fyr er markante portaler til nationalparken. Alle 

steder er knyttet til stiforløb og udkigsmulig-

heder, og stierne fører besøgende tættere på 

naturen. Ved at styrke formidlingen på de tre 

trædesten med relevante og stedsspecifikke ud-

stillinger samt udvalgte ikoner gøres indgangene 

til nationalparken mere attraktive. 

Udstillingsmediet giver mulighed for at formidle 

andre historier og nå publikum på andre måder 

end de typer af formidling, der er tilgængelige 

ude i nationalparken.

Initiativer og tiltag

•    Udstilling på Lodbjerg Fyr. Hovedvægten af 

udstillingen skal være båret af naturen fortalt 

gennem stedets historie – det liv, der er levet 

her af de ansatte og deres familier omgivet af 

en stor og vild natur. 

•   Udstilling i Nationalparkcenter Thy. Udstillin-

gen skal rumme den store og generelle for-

tælling om Nationalpark Thy. Hvorfor er nati-

onalparken netop her? Hvad er det særegne 

ved naturen? Hvilke arter, naturtyper og om-

råder er unikke og rummer helt særlige vær-

dier? Hvad er sandflugt, og hvad betyder det 

for dyr og planter – og hvad har det betydet 

for mennesker, der har boet i området. Des-

uden vil nationalparkcentret også invitere til 

dialog med besøgende gennem brugerskabt 

formidling (se også under anbefalingen Styrk 

den digitale formidling og båndene til de be-

søgenne).

•   Udstilling i Hanstholm Fyr. Hovedvægten af 

udstillingen er den unikke natur i Hanstholm 

Vildtreservat.

•    Formidlingen på trædestenene - især på Lod-

bjerg Fyr og Nationalparkcentret - er udstil-

lingen koblet til personlig guidning og fort-

ællinger. 

•   Vandrestier fra trædestenene skal indtænke 

handicapvenlighed og ture ”til små ben” – 

og tydelig varedeklaration af stierne ift. svær-

hedsgrad.

•    Udstilling i huset på Stenbjerg Landingsplads. 

Hovedvægten af udstillingen skal være båret 

af det lokale og af stedets historie.

•    Kobling fra trædestenene til Redningsvejen. 

Trædestenene etableres som markører i eta-

peopdelingen af stisystemet. 

•   Hjemmesiden er en vigtig indgang til natio-

nalparken. Derfor skal hjemmesidens fortæl-

ling om nationalparkens ikoniske oplevelser 

styrkes, og den skal i langt højere grad være 

med til at fortælle besøgende, hvor et besøg 

i Nationalpark Thy bedst kan starte.
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Vi skaber sammenhæng  
og hierarki i formidlingen
Ved at tænke udstillinger, kort, stisystemer, fol-

dere, aktiviteter og digital formidling sammen 

i et let aflæseligt – og ensartet – budskab om, 

hvad der er de vigtigste oplevelser, og hvor man 

finder dem, letter man de besøgendes mulighe-

der for at finde de oplevelser, de efterspørger. 

Gennem et hierarki i formidlingen sikrer man 

også, at de besøgende får formidling, der ople-

ves som relevant på det sted eller i det område, 

de er. Med hierarki menes et princip for, hvor den 

generelle og overordnede formidling findes (for 

eksempel formidling om nationalparkens udpeg-

ningsgrundlag), og hvor den mere specifikke for-

midling findes.

Alle trædesten og formidlingspunkter bør inde-

holde et kort med henvisninger til andre oplevel-

sesmuligheder i nationalparken. Formidlingen på 

formidlingspunkterne bør i videst muligt omfang 

være lokalitetsbåret, således at der på disse ste-

der formidles det, som besøgende umiddelbart 

kan se eller opleve på stedet. Undtaget herfra er 

nationalparkcentret, der netop skal rumme den 

samlede fortælling om hele området. For at kob-

le formidling og branding udvælges ikoner for 

hver trædesten og formidlingspunkt. 

På samme måde anbefales det, at der foretages 

valg af medie til formidlingen, således at man 

vælger det medie, der bedst egner sig til en be-

stemt type af formidling.

Initiativer og tiltag

•   Der skal vedtages en plan for fordeling af te-

maer på trædesten og formidlingspunkter. 

Som hovedregel skal temaerne tage afsæt i 

lokal natur eller kultur. Et overordnet forslag 

til dette er en del af helhedsplanen (se sene-

re).

•   Støt opgradering af udstillinger, der ikke dri-

ves for egne midler, gennem samarbejde med 

lokale formidlingsaktører fx i De sorte Huse (i 

Agger) og ved Landingspladsen i Klitmøller.Gennem et hierarki i formidlingen 
sikrer man også, at de besøgende får 
formidling, der opleves som relevant 
på det sted eller i det område, de er.
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Vi styrker den digitale  
formidling og båndene til de besøgene
Elektroniske mediers rækkevidde er større end 

andre formidlingsplatformes. Ved at øge kva-

liteten af formidlingen på elektroniske medier 

kan Nationalpark Thy nå et større publikum og 

tiltrække flere gæster.  Den mest velegnede for-

midlingsform på elektroniske medier er fotos og 

film. Nationalparkens besøgende er en vigtig res-

source. Det er dem, der fortæller om deres op 

levelser til andre, bruger sociale medier og rater 

deres besøg på forskellige platforme. Ved at gøre 

de besøgende til aktive og værdsatte deltagere, 

anerkender nationalparken deres indsats og ska-

ber loyalitet og nye udviklingsmuligheder.

Foto: Mette Johnsen 
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Forslag til initiativer
•  Nationalpark Thy skal prioritere at produce-

re kortere film til eget brug – især på sociale 

medier. Det skal undersøges i hvilket omfang, 

det kan betale sig at genklippe udvalgte 

tv-udsendelser fremfor produktionen af nye, 

korte film egnet til brug på hjemmeside, app 

og sociale medier.

•  App’en styrkes som værktøj hos den besø-

gende.

•  De etablerede fingerkoder skal bringes til 

udfoldelse, så de besøgende kan benytte 

app’en til at få mere formidling ud af stedet. 

Formidling via app´ens fingerkoder skal inte-

greres på alle trædesten, formidlings- og in-

teressepunkter.

•  App´en skal synliggøres på alle trædesten, 

formidlings- og interessepunkter og kort. 

Der skal udarbejdes en brugerorienteret film, 

som forklarer brugen af app´en. De tekniske 

downloadshastigheder skal øges på alle træ-

desten.

•  Implementering af nyt lydbaseret fortæller-

koncept via app, som kan integreres på tværs 

af trædesten, formidlings- og interessepunk-

ter samt specifikke genstande (usynligt i vild-

marken). Der skal udfoldes et ny podcast 

koncept.

•  Brugerskabt formidling skal integreres i na-

tionalparkcentrets udstilling. Her skal besø-

gende kunne inspirere og motivere hinanden 

ved at formidle de oplevelser, som parken har 

budt på. Det kan fx være gennem foto, an-

meldelser, observationer, elektroniske gæste-

bøger, live fra felten (brugerskabt, håndholdt 

formidling streamet fra felten).

•  Udvalgte lokaliteter (fx middelalderborgen 

Nebel I, storstensgraven ved Lodbjerg) gen-

skabes i Virtual Reality gennem app’en, og på 

den måde formidles billedligt på stedet.
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Vi styrker det lokale  
medejerskab i formidlingen
Med afsæt i kompetence- og frivillighedsstrate-

gien samt nationalparkens mange års erfaringer 

med lokal involvering og opbakning skal det lo-

kale medejerskab i formidlingen styrkes.  Samar-

bejdet med frivillige formidlere bør understøttes 

yderligere gennem rekrutterings-, uddannel-

ses- og fastholdelsesprogrammer. Frivillige øger 

autenticiteten af formidlingen og bidrager med 

personlig viden og engagement.

 

Det er imidlertid vigtigt, at nationalparken bidra-

ger til at sikre, at ”jobbet” som frivillig til stadig-

hed er attraktivt og til at sikre et godt niveau af 

viden om parken og dens tilbud gennem uddan-

nelse af de frivillige. 

Nationalpark Thy har en række partnerskaber 

med eksterne formidlere samt med producenter 

af lokale madvarer og brugskunst.

Initiativer og forslag

•  Udarbejdelse og implementering af kompe-

tenceprogram for frivillige formidlere.

•  Frivillige formidlere i bemanding af national-

parkens tre trædesten.

•  Udstillinger med integration af lokale fortæl-

lere. 

•  Det skal undersøges, om nationalparken med 

fordel kan udvide partnerskabe ne til andre 

typer af kommercielle aktører for eksempel 

AirBnB – værter, hoteller, hesteudlejning, 

campingpladser mm. Kommercielle aktører, 

der ikke har hovedparten af deres kunder 

blandt nationalparkens gæster, for eksempel 

bilværksteder eller småbutikker, er ligeledes i 

dag ikke en del af partnerskabsprogrammet, 

men det bør overvejes, om disse aktører også 

kan inkluderes i et partnerskabsprogram.

Frivillige øger autenticiteten af 
formidlingen og bidrager med 
personlig viden og engagement.
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Foto: Mette Johnsen
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Formidlingsprincipper
Målet med formidlingen i Nationalpark Thy er 
at engagere nationalparkens gæster i parkens 
vigtigste formål: At styrke og udvikle de natur-
værdier, der findes i parken og i at bevare og 
beskytte disse værdier. Nationalpark Thy anven-
der begrebet formidlingstrappen som et internt 
værktøj til at strukturere formidlingsindsatsen og 
kompetenceudviklingsindsatsen for de personer, 
som møder gæsten under et besøg i National-
park Thy. Det er for eksempel den frivillige vært i 
Stenbjerg, receptionisten på det lokale hotel eller 
naturvejlederen.

Nationalpark Thy skal sammen med sine partnere 
imødekomme gæstens formidlingsønsker på alle 
formidlingstrappens trin gennem involvering, 
information, dialog og engagement. Formålene 
for formidlingen kan sammenfattes i:

•  Formidlingen skal inspirere gæsten til at lære 
om nationalparkens natur og kulturhistorie.

•   Formidlingen skal inspirere gæsten til at be-
skytte og bevare naturen og kulturspor i Na-
tionalpark Thy.

•   Formidlingen skal inspirere gæsten til at tileg-
ne sig færdigheder i forhold til at beskytte og 
benytte naturen hensigtsmæssigt.

Hensigten med formidlingsprincipperne er at 
guide tilrettelæggerne af formidlingen og med-
virke til at skabe en fælles forståelse blandt Na-
tionalpark Thys medarbejdere, frivillige, partne-
re, eksterne formidlere og andre leverandører af 
formidlingsindhold, om hvordan man ønsker at 
tilrettelægge formidling i nationalparken.

Foto: Mette Johnsen 
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1.  Formidlingen i nationalparken er velkom-

mende og inkluderende – vi er baseret på 

godt værtskab, alle spørgsmål er relevante, 

og naturen er for alle – uanset kendskabs-

graden til den.  

2.  Vi formidler imødekommende og uformelt 

om muligheder og oplevelser og sætter for-

midling ind i en større sammenhæng, så god 

opførsel bliver naturlig. Vi formidler viden, 

men også det man ikke ved noget om - og vi 

tør godt stå ved, at vi ikke ved alt.

3.  Formidlingen må gerne være personlig, når 

det er muligt, for her bliver formidlingen 

også autentisk og i tråd med nationalpar-

kens brand. Vi vil arbejde eksperimenteren-

de hen mod den autentiske naturformidling 

gennem fx frivillige værter og aktivistiske 

formidlingsture. 

 4.  Formidlingen skal styrke den fysiske ople-

velse, hvor man kommer tæt på naturen. Vi 

inspirerer til naturoplevelser og viser vej og 

guider ud til oplevelsen.

5.  Formidlingen skal medvirke til at skabe sam-

menhæng mellem de forskellige oplevel-

sessteder. På alle trædesten og formidlings-

punkter skal der findes kort og henvisning til 

andre lokaliteter og steder med formidling.

6.   Formidlingen skal være lokalitetsbaseret 

og tage afsat i den natur og kulturhistorie, 

der er umiddelbar tilgængelig nær formid-

lingspunktet, stien eller trædestenen. Dog 

vil der på det nye nationalparkcenter også 

være rum for mere generel formidling om 

nationalparken, udpegningsgrundlaget og 

lignende.

7.   Formidlingen er bæredygtig ikke alene i sit 

indhold men også i sin form. Formidlingen 

er i høj kvalitet, og der anvendes materialer 

og æstetiske virkemidler, der reflekterer den 

omgivende natur. 

8.  Formidling i naturen er diskret og lavmælt.

9.   Less is more. Det er ikke en ambition at dæk-

ke alle relevante emner men at udvælge de 

temaer, som det vurderes at passe bedst til 

det sted, hvor der formidles.

10.   Formidlingen rummer alle årstider, og den 

må gerne være aktuel. For eksempel gen-

nem fotos taget af nationalparkens mange 

besøgende.

11.  Formidling i nationalparken anvender for-

skellige medier. For eksempel skrift, film, 

udstillinger og mundtlig formidling og ba-

serer sig altid på det medie, som er mest 

velegnet til formålet.

Formidlingen i Nationalpark Thy er 
baseret på følgende principper:
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Fordeling af temaer på  
trædesten og formidlingspunkter
De tre trædesten

Formidlingen på de tre trædesten: Hanstholm 

Fyr, Lodbjerg Fyr og nationalparkcentret i Vorup-

ør er karakteriseret ved at være båret af udstil-

linger. 

Udstillingerne på alle tre trædesten tilrettelæg-

ges, så den er velegnet til rundvisning og dialog 

med publikum, og så den kan bruges i samspil 

med undervisning. Den vil benytte autentiske 

genstande og et begrænset omfang af digitale 

virkemidler for eksempel projektioner og lydku-

lisser (evt. audio-guides). 

I dele af udstillingerne lægges der op til, at de 

besøgendes egne observationer, fotos og regi-

streringer kan integreres i udstillingen. 

De tre udstillingssteder fungerer som indgang til 

nationalparken, og de har derfor en særlig funk-

tion med henblik på orientering og udpegning 

af muligheder for ture og oplevelser i området. 

Udover den formidling og wayfinding, som knyt-

ter sig umiddelbart til dette, er følgende temaer 

fordelt i mellem dem.

Lodbjerg fyr. Foto: Kristian Amby
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Nationalparkcenter Thy i Nr. Vorupør

Her formidles den samlede historie om national-

parken. Princippet i formidlingen er at give bag-

grund for at forstå det, man kan opleve ude i 

naturen og at vise det, man ikke kan se i natio-

nalparken. For eksempel den historiske udvikling 

af landskabet – måske set gennem en landskabs-

model eller gennem animationer af sandflug-

tens effekt. Formidlingen går på tværs af natur, 

kultur og kunst, og rummer elementer fra dem 

alle. Den indeholder ikke kun naturhistorisk for-

midling om dyr og planter, men også formidling 

om den rolle og betydning naturen har haft for 

mennesker, og den måde som mennesker har 

udtrykt deres forhold til naturen gennem for ek-

sempel billedkunst og litteratur. Som på de andre 

trædesten og formidlingspunkter rummer natio-

nalparkcentret også formidling og vejvisning til 

nærliggende stier og udsigtspunkter. Fortællin-

gen om Redningsvejen er derfor en del af for-

midlingen på centret.

Da de rumlige forhold på nationalparkcentret 

ikke kendes endnu, rummer denne gennemgang 

derfor kun en kort oversigt over de overordnede 

temaer, der formidles i udstillingerne:

•    Udpegningsgrundlaget og den unikke klithe-

de, herunder den hvide, grønne og grå klit, 

klithederne, klitlavningerne og de mange 

klarvandede søer. 

•    Menneskets samspil med naturen og leve-

vilkår i nationalparkens område, herunder 

ændringer i landskabet, som sandflugt, klit-

dæmpning, etablering af klitplantagerne og 

opgaven med at skabe mere naturlig dyna-

mik igen.

•  Unik flora og fauna knyttet til klithederne, for 

eksempel trane, ulv, ensianblåfugl.

Lodbjerg Fyr

Fænomen registrering og observationer – med 

afsæt i fyrmesterens stuer.

Udstillingen på Lodbjerg Fyr omhandler: Den rå 

natur omkring fyret fortalt gennem et kulturhi-

storisk perspektiv: En fyrmester og hans to assi-

stenters virke, og deres familiers liv (inkl. tjene-

stefolk) på fyret – ensomt beliggende i, det vi i 

dag synes er, en storslået natur. Det gælder bl.a. 

fyrfaldne fugle, der skulle registreres og sendes 

til Zoologisk Museum i København. Det gælder 

jagt og bærplukning, som supplement til de ind-

køb, der skulle planlægges, fordi vejen var lang. 

Og det gælder cykelturen på den trehjulede ned 

til hugormens gemmested. Et vigtigt omdrej-

ningspunkt i formidlingen er det at observere og 

registrere. Der vil endvidere være basal formid-

ling om nationalparken (kort), Redningsvejen og 

andre stiforløb samt øvrige nærliggende formid-

lingspunkter.

Historien om fyrmesterens registreringsopgaver 

placeres i den sydvendte del af fyrkomplekset ud 

mod gården, hvor fyrmesteren tidligere havde 

kontor. Rummet skal desuden være de frivillige 

formidleres faste base, hvorfra den personlige 
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Hanstholm Fyr

Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm drives af en 

selvejende institution med udgangspunkt i bl.a. 

naturen gennem kunsten. Nationalpark Thy har 

i første omgang indgået lejemål i et 13 m2 stort 

lokale, men der er en mundtlig forståelse af, at 

det uopvarmede ”bådhus”, hvor skibningsbåden 

i dag står, kan rumme yderligere nationalparkre-

lateret formidling, når båden flyttes til Klitmøller. 

Nationalpark Thys formidling på Hanstholm Fyr 

tager udgangspunkt i Hanstholmreservatet og 

den særlige natur, der kan opleves der. I formid-

lingen lægges især vægt på krondyrene og fugle-

livet i reservatet. Et vigtigt element i formidlingen 

er at guide gæsterne til steder, hvor de kan op-

leve den storslåede natur i reservatet. Både den 

helt nære, lige udenfor fyrkomplekset, men også 

lidt længere væk som for eksempel ved Sårup og 

på Isbjerg. Der vil endvidere være basal formid-

ling om nationalparken (kort), Redningsvejen og 

øvrige nærliggende formidlingspunkter.

Arealet, der i dag er til rådighed til formidling 

på Hanstholm Fyr, er begrænset og ikke veleg-

net til store udstillinger.  Det er derfor vigtigt, at 

den udstilling, der tilrettelægges, tager hensyn til 

dette og holder formidlingsprincippet om ”less 

is more” for øje. Hvis det store bådhus bliver til 

rådighed for udstillinger, er der mulighed for at 

tænke mere rumligt og inddrage flere elementer.

formidling tager sit udgangspunkt. ”Fyrmeste-

rens stuer”, hvor der skal være mulighed for at 

købe en kop kaffe, placeres i de sydvendte stuer 

ud mod haven. Så vidt muligt indrettes stuerne 

med autentiske genstande samt fotos fra perio-

den, der gør gæsterne nysgerrige på omgivelser-

ne og de mange fortællinger, de rummer. 

I fyrtårnet og i buegangene formidles de fyrfald-

ne fugle. Det er en historie, der egner sig til at 

fortælle om dyrelivet omkring fyret, årstidsvaria-

tion, de hyppige arter og de sjældne gæster. Det 

var en del af fyrpasserens arbejde at indsamle 

og registrere de fyrfaldne fugle, og denne do-

kumentation er afsættet for udstillingen. Som i 

udstillingen om fyrmesterens observations- og 

registreringsopgaver vil en del af formidlingen 

være personlig og båret af citater fra logbøger 

og journaler. I denne del af udstillingen formid-

les endvidere fyrets historie. De fyrfaldne fugle 

rummer desuden et potentiale til også at være 

en kunstnerisk udsmykning udover at formidle 

områdets natur. 

I de nordvendte udstillingslokaler er den del af 

udstillingen, der skal kunne være åben hele året. 

Det er her, naturen rundt om Lodbjerg Fyr for-

midles gennem de liv, der er levet på fyret – af 

de ansatte og deres familier og tjenestefolk. Ud-

stillingsgrebet vil igen være det observerende og 

registrerende, som biologer anvender det i deres 

arbejde, og som naturhistorikere har gjort det 

igennem århundreder i dagbøger og journaler. 

Som i de andre rum lægger det op til en person-

lig og direkte formidling.



29 Hanstholm fyr. Foto: Jacob Krebs
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Formidlingspunkter

Bøgsted Rende

I det følgende gennemgås formidlingspunkterne 

i nationalparken og det foreslås hvilke temaer, 

der skal knyttes til hvert enkelt formidlingspunkt. 

Der er flere temaer, der ikke foreslås, men det 

udelukker ikke, at man på et tidspunkt vælger at 

lave dem alligevel. For eksempel er det ikke fore-

slået, at der laves formidling om bunkerne fra 2. 

verdenskrig eller om stenalderen, selvom begge 

findes flere steder - også i nærheden af nogle af 

formidlingspunkterne. Man kan sagtens forestil-

le sig, at man på et tidspunkt vælger at udvide 

formidlingen med et eller flere temaer, eller at 

man vælge at lave ture i landskabet – på tværs 

af formidlingspunkterne – der har for eksempel 

stenalderen som tema.

Et fint udflugtsmål og stien i området giver et 

varieret indblik i vegetationen i en gammel klit-

plantage. Stien forbinder desuden plantagen, 

kysten og klitheden, så der er fine muligheder 

for at opleve flere af nationalparkens naturtyper 

– både naturskabte og menneskeskabte.

 

•  Thagaards Plantage og de op til 200 år gamle 

træer. Historien om den mislykkede tilplant-

ning af klitheden og de karakteristiske træer i 

plantagen. Resterne af den gamle opsynsbo-

lig kan indgå i formidlingen.

•  Redningsvejen og andre stisystemer i nær- 

heden.

De sorte huse i Agger

Iøjnefaldende og egner sig godt til formidling af 

de historier, der er knyttet til stedet. Husene er i 

sig selv en attraktion, og det er vigtigt, at indhol-

det lever op til det fine ydre.

•  De forsvundne byer og kystsikringens histo-

rie.

•  Redningsvejen og andre stisystemer i nærhe-

den.

Svaneholmhus

Beliggende ved færgelejet på Agger Tange og er 

bygget som en ubemandet formidlingsplatform. 

De rige fugleforekomster er baggrunden for, at 

stedet er udpeget som EF fuglebeskyttelsesom-

råde. Stedet er på top 10 over de bedste steder 

at se på fugle i Danmark. 

•  Strandengenes og kystlagunens natur.

•   Redningsvejen og cykelstien.
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Stenbjerg Landingsplads

En kulturhistorisk perle og et af de steder, man 

oftest ser billeder fra, hvis man googler Thy el-

ler Nationalpark Thy. De små redskabshuse midt 

i den rå natur er blikfanget og attraktionen på 

stedet, og formidlingen skal naturligvis fremover 

tage udgangspunkt i det og supplere det, der 

formidles i redningshuset og i spilhuset.

•   Kystfiskeriet ved Stenbjerg Redskabshusenes 

historie.

 

•   Hvad finder jeg på stranden? Rokkeæg, rav, 

kalksten med boremuslinger, ledeblokke osv. 

•  Redningsvejen og andre stisystemer i nærhe-

den.

De sorte huse ved Agger. Foto: Kristian Amby

En kulturhistorisk perle og et af 
de steder, man oftest ser billeder 
fra, hvis man googler Thy eller 
Nationalpark Thy. 
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Nebel badeplads/fugletårn

Ligger lidt gemt og er fortrinsvis brugt af lokale, 

men stedet rummer fine muligheder for frilufts-

liv og naturobservationer. Bl.a. med et fugletårn 

med fint udkig over søen og Hanstholm Vildtre-

servat.

• Hanstholm Vildtreservat

  •  Søens plante- og dyreliv.

  •  Ulven.

•  Nebel-gårdene og stisystemer i nærheden.

•   Forsøget med tilplantningen.

Klitmøller Landingsplads

Ligger i hjertet af Klitmøller, der er en af de mest 

besøgte byer i nationalparken, og også danner 

hjertet i ”Cold Hawaii” – surfernes paradis. Der 

planlægges at bygge et hus til den udskibnings-

båd, der står på Hanstholm Fyr i dag, og som 

vidner om tidligere tiders skudefart fra Klitmøller 

til Norge. 

•  Landingspladsen og kystfiskeriet (der er en 

lille udstilling i dag i ”Vestre Fiskeeksport”).

•   Cold Hawaii, hvorfor lige her: hvad sker der i 

havet ud for (geologi).

•  Naturen lige uden for Klitmøller. 

•  Redningsvejen og andre stisystemer i nærhe-

den.

Årbjerg

Rummer på den sydlige side af vejen den smukke 

Vandet sø, hvor der er mange fine naturoplevel-

ser. På den nordlige side af vejen er desuden en 

naturlegeplads og muligheder for mangesidet 

friluftsliv: MTB, tre vandreruter, badning, SUP, 

orienteringsruten ’find vej’ og bålhytte. Det skal 

overvejes, om der skal laves en særlig guidning 

på hjemmeside, folder og app til, hvor andre ty-

per af friluftsaktiviteter end vandring og cykling 

kan udfoldes.

•   Landskabsdannelse og karst-sø (kalk).

•   Flora og fauna i tilknytning til søen.

•   Kalkskrænternes botanik.
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Isbjerg

Sårup

Et yndet udflugtsmål og rummer muligheder for 

fine vandreture og smukke naturoplevelser.

•  Stisystemer i nærheden.

 

•  Hanstholm Vildtreservat

  •  Geologien.

  •  Fugle- og dyreliv i reservatet.

  •  Klithedens vegetation.

Måske det bedste sted i nationalparken af se 

krondyr, og det er derfor oplagt, at formidlingen 

i Sårup netop handler om det.

•   Krondyrene og de andre store pattedyr.

•  Fuglene på klitheden: Regnspove, trane, hav-

ørn.

•    Tilblivelsen af Hanstholm Vildtreservat gen-

nem opkøb og nedlægning af ejendomme på  

Savbjerg og i Sårup. 

•   Stisystemer i nærheden.

Udsigtsplatformen i Sårup. Foto: Kristian Amby
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35 Foto: Mette Johnsen




