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Sommerlejr om Naturpleje i Nationalpark Thy
Vil du lære om og udføre naturpleje i Danmarks største vildmark?
Så læs med her…
Nationalpark Thy og Naturstyrelsen Thy inviterer studerende fra videregående, naturfaglige og
natur-relaterede uddannelser til sommerlejr med fokus på naturpleje i praksis.

HVORNÅR ER DET OG HVAD KOSTER DET?
Det hele foregår i uge 27 fra søndag d. 30. juni til lørdag d. 6. juli
Det er inklusiv god mad og det er GRATIS at deltage.
Du skal blot sørge for egen transport til og fra Thisted, hvor deltagerne bliver hentet og bragt.
HVAD SKAL VI UDFØRE AF NATURPLEJE?
Nationalpark Thy rummer Europas største andel af klitnatur og hertil en lang række særlige og
beskyttede arter som tinksmed, traner, stor vandsalamander, kødædende soldug og flere
hundrede sjældne arter af laver. Men klitnaturen er sårbar overfor tilgroning af invasive arter og
det er bl.a. rydning af disse, du kan hjælpe med.
To af dagene udfører vi høslæt, hvor man slår græs med le og lægger det på hæs efter gamle
traditioner. Herved holder vi en ældgammel kulturtradition i live og vi udfører naturpleje. Ved
høslæt fjernes næring fra jorden, hvilket giver plads til mere sjældne blomstrende urter i stedet for
almindelige græsarter. Høslæt danner derved levegrundlag for sommerfugle og andre
nektarsøgende insekter.
HVORDAN FOREGÅR DET?
Naturplejeopgaverne vises, forklares og udføres hver dag af ansatte ved Naturstyrelsen Thy,
Nationalpark Thy og/eller Thisted Kommune. Lejren er derved en god mulighed for at lære de 3
naturarbejdspladser bedre at kende og måske få et par ideer til et interessant speciale eller anden
studieopgave.
Du skal være i god form og klar på at cykle til de fleste af naturplejeprojekterne.
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HVAD SKER DER ELLERS?
Fokus i ugen er naturpleje, men der er mere planlagt som:
- Kajak sports-lege på en af nationalparkens søer
- Plante-nørde-tur
- Sanke-tur
- Udflugt i nationalparken for at se seværdigheder og naturplejeprojekter
HVEM KAN DELTAGE?
Der vil i løbet af ugen være rig mulighed for socialt samvær og vidensdeling med studerende fra
hele landet! Lejren er for studerende på naturfaglige og/eller naturrelaterede uddannelser som
biologi, geografi, skovbrugsvidenskab, natur- og kulturformidling, sling, geologi,
jordbrugsteknologi m.fl. Lejren er derved en mulighed for at lære dine potentielt kommende
kollegaer og samarbejdspartnere at kende.
HVOR SKAL VI SOVE?
Lejren er primitiv med overnatning i en kæmpe shelter ved den smukke og fredede Nors Sø, der
pga. flyvesand har en fin, badevenlig sandstrand. Hver aften laver deltagerne mad over bål.
DET LYDER FEDT, HVORDAN TILMELDER JEG MIG?
Tilmelding er over mail til frivilligkoordinator, Cathrine Lykke Sørensen:
catls@danmarksnationalparker.dk
Skriv ved tilmelding dit navn, alder, uddannelse og semester.

Vi har et begrænset antal pladser – så skynd dig at sende din tilmelding!
Ved eventuelle spørgsmål, ring til Cathrine: 40 59 73 88

Med venlig hilsen
Morten Brown Stummann, Forstfuldmægtig ved Naturstyrelsen Thy,
Søren Krag, Naturvejleder ved Thisted Kommune
Cathrine Lykke Sørensen, Frivilligkoordinator ved Nationalpark Thy

