ÅRSBERETNING 2018 FOR
NATIONALPARKFOND THY

INDHOLDSFORTEGNELSE

FORORD

FORORD......................................................................................................................................3

Den 22. august 2018 var det ti år siden, at Nationalpark
Thy blev indviet. Derfor vil jeg bruge dette års beretning
til at opridse lidt af alt det, der er sket i nationalparken
i løbet af de første 10 år – både på initiativ af nationalparkfonden selv, af Naturstyrelsen, som forvalter 75 %
af nationalparkens areal, af Thisted Kommune, private
lodsejere, og de mange andre samarbejdspartnere, som
alle har en ”aktie” i at medvirke til, at folketingspolitikernes lov om nationalparker bliver til virkelighed – her i
Nationalpark Thy.

PRÆSENTATION AF NATIONALPARKFOND THY..............................................................................4
Ministerium og organisation ................................................................................................................................4
Mission og vision.................................................................................................................................................5
Nationalparkfond Thys hovedopgaver...................................................................................................................6
PERIODENS FAGLIGE RESULTATER................................................................................................7
NATIONALPARKPLANENS HØJEST PRIORITEREDE INDSATSOMRÅDER (1-13)...........................................8
1. Genetablering af naturlig hydrologi..................................................................................................................8
2. Forøge sammenhængen i klithedenaturen og synliggøre kulturhistoriske spor og levn gennem rydning.............11
3. Etablere og vedligeholde vidensgrundlag for adaptiv naturforvaltning..............................................................16
4. Kulturhistorisk atlas.......................................................................................................................................22
5. Masterplan for formidling..............................................................................................................................22
6. Gennemgående stier og faciliteter til ophold i naturen....................................................................................23
7. Nationalpark Thy – et stærkt brand ................................................................................................................24
8. Netværk af frivillige........................................................................................................................................30
9. Koordinationsforum for erhvervsudvikling.......................................................................................................40
10. Nationalpark Thy produkter..........................................................................................................................40
11. Socialøkonomiske virksomheder og nyttejobs................................................................................................40
12. Nationalparken i skolen og skolen i nationalparken.......................................................................................40
13. Forskning i Nationalpark Thy og brobygning til bosætning.............................................................................42
NATIONALPARKPLANENS INDSATSOMRÅDER 14-22 . . ........................................................................ 44
Indsatsområde 14, 16-19 samt 21-22.................................................................................................................44
15. Bekæmpelse af invasive arter........................................................................................................................44
20. Faciliteter....................................................................................................................................................44

•

Tilsammen er der skabt naturforbedringer på
mere end 1500 ha – og grunden er lagt til endnu
flere forbedringer til gavn for bl.a. ensianblåfugl,
strandtudse, tinksmed og trane.

•

I fællesskab har vi styrket nationalparkens kulturhistoriske spor bl.a. gennem udgravninger og en pågående restaurering af Lodbjerg Fyr, hvor vi glæder
os til at byde velkommen ind i forsommeren 2019.

•

I fællesskab har vi styrket mulighederne for friluftsliv og storslåede naturoplevelser – til fods, på cykel
og til hest – og med projektet ”Trædesten til Naturen” bliver det i de kommende år endnu bedre.

•

Vi har opnået langt større viden om nationalparkens natur og kulturhistorie gennem samarbejder
med forskningsinstitutioner, foreninger, m.m.

•

Nationalparken er kommet på skoleskemaet med
undersøgelser derude og bearbejdning hjemme i
klasserne – og de første ”junior rangers” er klækket.

•

Vi har givet mere end 100.000 gæster en god
oplevelse og tips til ture ud i nationalparken med
udgangspunkt i vores første, beskedne besøgscenter på Stenbjerg Landingsplads.

•

Vi har sendt mere end 1000 forskellige tv-udsendelser, som når ud til en stadig bredere seerkreds,
som inspirerer mange til at komme ud på naturoplevelser i vores natur. I 2018 har ikke mindre end
2,7 mio. danskere haft mulighed for at se Nationalpark TV hjemme i stuen!
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•

Vi har bidraget til at udvikle lokalområdet med
afsæt i nationalparkens værdier: Der er skabt mere
end 100 arbejdspladser, der er flyttet en hel del
yngre familier til området, som rigtig gerne vil Thy,
turistsæsonen er forlænget, og optimismen i branchen er vokset markant, og 43 virksomheder har
mulighed for at sælge produkter med nationalparklogo – og nogle har gjort det med stor succes.

Samlet set er der tilført området 190 mio. kr. fra finanslov, private fonde, tilskudspuljer, Thisted Kommune, EU,
erhvervsliv, foreninger og privatpersoner.
Ingen vidste nok helt, hvad det kunne blive til med den
nationalpark dengang i august 2008, hvor indvielsen
blev fejret ved bredden af Nors Sø. Nogle havde nok
store forhåbninger, andre havde nok mere bange anelser, og mange anede ikke, hvad de skulle tro. Men der
er næppe heller tvivl om, at mangen thybo er blevet en
anelse mere stolt over den natur, han eller hun måske
tidligere har betragtet som en selvfølge eller noget
ligegyldigt.
Med årsberetningen her kan læses om, hvad der er opnået af resultater i 2018 og de mange aktiviteter, der er
i gang. God fornøjelse!

Torben Juul-Olsen
bestyrelsesformand
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PRÆSENTATION AF NATIONALPARKFOND THY
Nærværende beretning er udarbejdet for Nationalparkfond Thy, der jævnfør lov om nationalparker er et
uafhængigt organ inden for den statslige forvaltning,
og som fremstår selvstændigt på finansloven med en
bevilling til nationalparkens drift og udvikling.
Nationalparkfondens bestyrelse indgik i 2010 en aftale med Naturstyrelsen om bistand til nationalparkens
sekretariat, som blev fornyet i 2017. Aftalen indebærer
blandt andet bistand til regnskabsføring, og nationalparkfondens regnskab kan derfor både ses i denne
årsberetnings bilag 11 og i Miljøstyrelsens årsrapport.
Årsberetningen her skal ses som en uddybning af de
aktiviteter, som nationalparkfonden har gennemført i
2018 til gavn og glæde for vores omverden – donatorer,
organisationer og den almindelige nysgerrige, der gerne
vil vide, hvad det egentlig er, vi går og laver i Nationalpark Thy.
MINISTERIUM OG ORGANISATION
Nationalparkfond Thy hører under Miljø- og Fødevareministeriet.
Nationalparkfond Thy er oprettet ved bekendtgørelse
(BEK nr. 840 af 18/08/2008) jævnfør lov om nationalparker (Lov nr. 533 af 06/06/2007). Nationalparkfonden er
et uafhængigt organ inden for den statslige forvaltning.
Fonden ledes af en bredt sammensat bestyrelse, som
udpeges af miljøministeren. Bestyrelsen rådgives af et
nationalparkråd.
For mere detaljerede beskrivelser af Nationalpark Thy og
fondens opgaver henvises i øvrigt til Nationalparkplan
2016-22 for Nationalpark Thy, der er tilgængelig både
på print og elektronisk på nationalparkens hjemmeside.
Såvel råd som bestyrelse har i løbet af året holdt seks
møder. Dertil kommer en fælles temadag med præsentation af en landskabshistorisk GIS-analyse af udviklingen i området siden 1789 samt en fælles udflugt til
Naturmødet i Hirtshals.

NATIONALPARK THYS BESTYRELSE

2018 en leder og otte medarbejdere. Dertil skal regnes
mere end 100 frivilliges indsats for at bidrage med centrale dele af nationalparkens virke. Sekretariatet bor til
leje i lokaler hos Thisted Kommune i Hurup.

Nationalpark
Thys råd

Bestyrelsen har uddelegeret noget af arbejdet til tre
styregrupper og fire udvalg:
•

Styregruppen for Trædesten til Naturen (budget 81
mio. kr.)

•

Styregruppen for Nationalparkcenter Thy (budget
31 mio. kr.)

•

Styregruppen for Lodbjerg Fyr (budget 11 mio. kr.)

•

Certificeringsudvalget for fødevarer og non-food

•

Byggeudvalg for Lodbjerg Fyr

•

Byggeudvalg for Nationalparkcenter Thy

•

Bedømmelsesudvalg for Nationalparkcenter Thy

Styregruppen
Trædesten til
naturen

•

Arbejdsgruppe – Liv ved Lodbjerg Fyr

•

Arbejdsgruppe – Helhedsplan for formidling

•

Arbejdsgruppe – Kulturhistorisk Atlas

•

Følgegruppe – Sammenhængende levesteder ml.
Ålvand og Vangså

Styregruppe
Nationalparkcenter Thy

Følgegruppe
Sammenhængende levesteder ml. Ålvand
og Vangså

Bestyrelse
Nordvestjysk
Lokal TV

Thisted og Morsø Kommuners
Naturråd

Byggeudvalg

Arbejdsgruppe
Liv på fyret

Ressourcegruppe Fyrfaldne
fugle

Byggeudvalg

Bedømmelsesudvalg

Cold Hawaii
Rådet

Arbejdsgruppe
Kulturhistorisk
Atlas

Arbejdsgruppe
Helhedsplan for
formidling

Ny: Arbejdsgruppe
Helhedsplan for
ruter

Endelig indgår Nationalparkfond Thy i bestyrelsen for
foreningen Nordvestjysk Lokal TV samt i Thisted og Morsø Kommuners Naturråd og i Cold Hawaii Rådet.
MISSION OG VISION
Nationalparkfond Thys mission er i henhold til bekendtgørelse om Nationalpark Thy, at:

3.

Bevare og styrke nationalparkens kulturmiljøer og
kulturhistoriske spor i klitlandskabet og klitplantagerne og i tilknytning til havet

1.

4.

Styrke mulighederne for friluftsliv og særlige naturoplevelser i det store uforstyrrede landskab

5.

Styrke forskning, undervisning, naturvejledning
og formidling af de natur- og kulturhistoriske og
friluftsmæssige værdier

6.

Støtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet,
herunder erhvervslivet, med respekt for beskyttelsesinteresserne.

2.

1 Årsberetningen lever, efter anvisning fra Naturstyrelsen, ikke op til Moderniseringsstyrelsens vejledning til årsrapporter, men er mere
fyldig end de normale beretninger på max 10 sider.

NATIONALPARKFOND THY

Certificeringsudvalg
Fødevarer og
non-food

Styregruppe
Lodbjerg Fyr

Dertil kommer, at tre arbejdsgrupper og en følgegruppe
har bidraget med involvering af bestyrelses- og rådsmedlemmer i arbejdet:

Nationalparkfonden beskæftigede ved udgangen af
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Nationalparks
Thys sekretariat

Bevare, styrke og udvikle naturen i Nationalpark
Thy, dens kontinuitet, sammenhæng og frie udvikling, især for de nationalt og internationalt betydningsfulde klit- og klithedelandskaber og næringsfattige søer og vådområder
Bevare og forøge den biologiske mangfoldighed af
naturligt hjemmehørende arter i plantagerne og på
de dyrkede arealer

ÅRSBERETNING 2018

5

Ensianblåfugl. Foto: Ib Nord Nielsen

Første spadestik, Lodbjerg Fyr

PERIODENS FAGLIGE RESULTATER
Det er fondsbestyrelsens vision, at:
”… der i Nationalpark Thy skabes bedre sammenhæng,
både mellem de mest værdifulde naturområder, mellem de værdier, der knytter sig til forskellige interesser i
området, mellem kommunikation og oplevelser, mellem
organisationer og mennesker samt mellem mennesker
og naturen. Alt dette skal ske med udgangspunkt i det
helt særlige – den unikke klitnatur i Nationalpark Thy”.
NATIONALPARKFOND THYS HOVEDOPGAVER
Jævnfør bekendtgørelse om Nationalpark Thy er det
nationalparkfondens hovedopgave at udarbejde en
nationalparkplan for etablering og udvikling af nationalparken og virke for, at planen gennemføres. Den første
nationalparkplan dækkede perioden 1. april 2010 til
31. marts 2016. Den første reviderede nationalparkplan
dækker perioden 1. april 2016 til 31. marts 2022 og
blev offentliggjort 9. marts 2016.
Nationalparkfondens midler udgøres af en bevilling,
der fastsættes på den årlige finanslov og af bidrag fra
kommuner og andre bidragydere. Fonden kan desuden
modtage arv, gaver og tilskud. Planen danner baggrund
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for den årlige bevilling på finansloven. Bevillingen var på
7,9 mio. kr. i 2018. Der henvises i øvrigt til Nationalpark
Thys Nationalparkplan 2016-22. Det skal bemærkes, at
finanslovsbevillingen langt fra rækker til at gennemføre
nationalparkplanen på det højeste niveau.
Udover finanslovsbevillingen har Nationalpark Thy siden
2009 alene eller sammen med andre tiltrukket midler
fra fonde og andre bidragydere samt ”in kind” ydelser
til en samlet merværdi i området for i alt ca. 81 mio. kr.
til at gennemføre konkrete elementer i nationalparkplanerne. Oversigten over bidragene er at finde i bilag 2.
Dertil kommer, at også en række andre organisationer
med videre har tiltrukket og stadig tiltrækker midler til
projekter i området med udgangspunkt i Nationalpark
Thy. Disse beløber sig samlet set til yderligere mindst 38
mio. kr. Den samlede direkte merværdi, som Nationalpark Thy har medvirket til at skabe, skønnes således at
være mindst 119 mio. kr. ud over bevillingen til nationalparken via finansloven. Dertil kommer, at også andre
bruger nationalparkens brand i relation til at skaffe
midler til udvikling i området.

Nationalparkfonden har i 2018 arbejdet for at styrke
sammenhængen i klitnaturen og genskabe naturlig
hydrologi blandt andet gennem en forundersøgelse af,
hvordan der kan skabes sammenhæng imellem levesteder for sårbare arter som ensianblåfugl og tinksmed
mellem Ålvand og Vangså Klitheder. Konkrete naturgenopretningsprojekter på privatejede arealer afhænger
trods interesserede lodsejere desværre af, at der gives
mulighed for undtagelse fra EU’s de minimis forordning,
hvilket fortsat er under afklaring i Miljø- og Fødevareministeriet.

I 2018 var der desuden prækvalifikation på rådgiveropgaven Nationalparkcenter Thy takket være en række
donationer fra fonde med videre. Der mangler stadig 2
mio. kr, men det forventes nu, at projektet i de kommende år med stor sandsynlighed kan blive til virkelighed.
Gennem aftaler i 2018 med nu fem ud af otte TV2
regioner nåede Nationalpark TV potentielt set ud til 2,7
mio. danskere.

Restaurering af Lodbjerg Fyr og indretning af fyrkomplekset som en trædesten til naturen har været i støbeskeen længe i et tæt samarbejde mellem nationalparkfonden (der har lejet fyrkomplekset), Naturstyrelsen
(der ejer fyret) og Thisted Kommune. I foråret 2018 blev
første spadestik taget, og restaureringsprojektet har
været i fuld gang lige siden takket være donationer fra
fonde med videre.

ÅRSBERETNING 2018
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NATIONALPARKPLANENS HØJEST PRIORITEREDE INDSATSOMRÅDER (1-13)

1. GENETABLERING AF NATURLIG HYDROLOGI

PROJEKT OM NATURLIG HYDROLOGI VED
GRØNSLETS RENDE
Med henblik på at genskabe mere naturlige vandstandsforhold har nationalparkfonden gennem nogle år
arbejdet med et projekt ved Grønslets Rende nordøst for
Lodbjerg. Projektområdet omfatter ca. 100 ha. Der er
tale om såvel omdriftsarealer, ekstensive afgræsningsarealer som afvandede naturarealer.
I 2017 stødte projektet på nogle juridiske problemstillinger omkring nationalparkfondens mulighed for at
udbetale kompensation for rådighedsindskrænkninger
til private lodsejere, som ellers er givet i § 14 i Lov om
nationalparker. Ifølge Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen regnes denne kompensation for tilskud omfattet
af EU’s de minimis-forordning, da Danmark ikke har
søgt om undtagelse herfor efter vedtagelsen af lov om
nationalparker.
Nationalparkfond Thy har i 2018 arbejdet sammen med
de andre nationalparker og Miljø- og Fødevareministeriets departement og styrelser med henblik på at få løst
den principielle sag omkring de danske nationalparkfondes nuværende manglende mulighed for at udbetale
kompensation/erstatning til private lodsejere i forbindelse med naturprojekter trods bestemmelserne i nationalparkloven. Der arbejdes på en løsning i departementet.
En stor del af det konkrete projektområde ved Grønslets
Rende er en del af EU LIFE REDCOHA, der har til formål
at hjælpe sårbar kystnatur i udvalgte Natura 2000-områder langs den jyske vestkyst. Projektet er derfor lavet i
samarbejde mellem Thisted Kommune og Naturstyrelsen
Thy. Grundet tidsrammen for EU LIFE REDCOHA projektet blev den del af Grønslets Rende projektet, der ligger
på statsejet areal, gennemført af Naturstyrelsen Thy i
november 2018. Den resterende del, som involverer de
privatejede jorder i området, søges gennemført gennem
samarbejde med lodsejerne og Thisted Kommune udenfor EU LIFE projektet, så snart de juridiske problemstillinger er blevet løst.

TEKNISK FORUNDERSØGELSE FOR
GENETABLERING AF NATURLIG HYDROLOGI VED
MESSINGTOFT SANDE
Med henblik på at genskabe naturlig hydrologi på
klithede med klitlavninger samt at forbedre vandkvalitet
i Possø har Nationalparkfond Thy fået udarbejdet en
teknisk forundersøgelse med konsekvensanalyse for et
projekt med lukning af en ca. 1.900 m lang hovedgrøft
og nogle mindre sidegrøfter ved Messingtoft Sande.
Grøftesystemet, der er gravet i løbet af 1800-tallet, har
sænket grundvandet med op til ca. 1 m. Hovedgrøften
er på en større strækning dybt nedskåret i terrænet og
påvirket af okker. Det samlede projektområde er på ca.
50 ha.
Projektet forventes at skabe bedre forhold for flora
og fauna tilknyttet våde og fugtige naturtyper med
en mere naturlig hydrologi. Klitlavninger vil blive mere
udbredt, og arter som traner og flagermus vil blive
begunstiget af de fugtige områder. Samtidig vurderes
projektet at have en positiv effekt på den nedstrøms
beliggende Possø, der med projektet vil få tilført færre
næringsstoffer og mindre okker.
Der foreligger en aftale med lodsejere om lukning af
grøfterne. Projektets gennemførelse afventer, at Naturstyrelsen Thy får afskovet en ældre sitka-beplantning på
ca. 5 ha af projektarealet. Denne afskovning er i januar
2019 blevet udsat til 2020/21, hvilket betyder, at projektet forventes gennemført i 2021.
TEKNISK FORUNDERSØGELSE FOR
GENETABLERING AF NATURLIG HYDROLOGI
VEST FOR FØRBY SØ
Med henblik på at genskabe naturlig hydrologi, reetablere klithede og fælde læhegn på i alt 54 ha har Nationalparkfond Thy fået udarbejdet en teknisk forundersøgelse med konsekvensanalyse for et projekt med lukning
af grøfter med videre vest for Førby Sø.
Der pågår dialog med de tre private lodsejere i området
om lukning af grøfter og øvrige naturforbedrende tiltag.

Nationalparkfonden har opretholdt en dialog med de
involverede private lodsejere, og de fleste lodsejere er
endnu positive stemte overfor projektet.

Lukning af grøfter på de statsejede
arealer ved Grønslets Rende
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Rydning ved Possø

I projektet er det på tegnebrættet at lukke 1.490 m
grøfter, der alle har udløb i Førby Sø. Grøfterne er generelt påvirket af okker og humusstoffer. Det er derfor forventningen, at grøftelukningen vil mindske udledningen
af uønskede stoffer til Førby Sø og på den måde bidrage
til at begrænse tilbagegangen i søens naturværdi. Det
er desuden planlagt at rydde tre læhegn og genskabe
klithede på ca. 12 ha for derigennem at skabe større
sammenhæng i klitheden mellem Ålvand og de sydligere
klitheder.

FORBEDRING AF VANDKVALITET VED POSSØ
VED RYDNING OG GENPLANTNING
Med henblik på at forbedre vandkvaliteten i Possø er der
i efteråret ryddet 7,5 ha contorta-fyr og sitka-gran rundt
om søen. Det oprindeligt foreslåede projekt var en 50
meter bred rydning hele vejen rundt om søen. Dette
blev dog undervejs efter ønske fra lodsejeren betragteligt udvidet. Rydningen skal sikre lys til søen, mindske
nedfald af organisk materiale og minimere afstrømningen af humusholdigt grundvand til søen.

Ved Førby Sø er muligheden for at genskabe fugtig
klitnatur begrænset til en relativt smal passage mellem
Kystvejen og Førby Sø. Derfor anses det som et særligt
vigtigt område at arbejde for at skabe sammenhæng.

Lodsejer har selv forestået rydning og bortskaffelse af
træet. Nationalparkfonden har efterfølgende efter aftale
med lodsejeren genplantet 1,3 ha med hjemmehørende
arter for at reintroducere arter, der ønskes i området.
Der er dog ikke plantet nye træer eller buske i en 50
meters zone fra søen. I søens vestlige side er et ældre
pilekrat bevaret.

Thisted Kommune har i forbindelse med EU LIFE REDCOHA-projektet etableret to vandhuller i området til gavn
for stor vandsalamander. Det er en del af overvejelserne
i projektet omkring Førby Sø, om der med fordel kan
etableres yderligere vandhuller både til glæde for stor
vandsalamander og for at skabe nye levesteder for de
sjældne grundskudsplanter, der lever i Førby Sø.
Det videre forløb i projektet kræver, at der kommer en
afklaring i forhold til de minimis-reglerne, som nævnt
ovenfor, da der skal ydes erstatning for rådighedsindskrænkelse af driftsrettigheder på de privatejede arealer,
såfremt projektet skal gennemføres fuldt ud.
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HØRINGSSVAR TIL NATURSTYRELSENS THYS
DRIFTSPLAN 2017-31
Nationalparkfond Thy gav i marts 2018 et høringssvar til
Naturstyrelsens driftsplaner for Thy for perioden 201731 for at sikre sammenhæng mellem formål og målsætninger, såvel som nationalparkplanen for Nationalpark
Thy og styrelsens forvaltning af de statsejede arealer i
området, som udgør 75 % af Nationalpark Thy.

Rydning ved Grønslets Rende

2. FORØGE SAMMENHÆNGEN I KLITHEDENATUREN OG SYNLIGGØRE
KULTURHISTORISKE SPOR OG LEVN GENNEM RYDNING

RYDNING AF OPVÆKST PÅ KLITHEDEAREALER
VED LYNGBY
For at skabe bedre sammenhæng i klitheden er der i
2017 og 2018 gennemført rydning af opvækst på 45
ha klithede øst og syd for Lyngby. Arealerne, der ejes
af A.P. Møller Fonden, var truet af kraftig tilgroning
med selvsåede træer. Størstedelen af rydningen blev
gennemført i 2017, mens rydning på de vanskeligst
fremkommelige arealer og oprydning herefter først blev
færdiggjort i 2018.

RYDNING AF OPVÆKST OG SIKRING AF
AFGRÆSNING PÅ KLITLAVNING NORD FOR
LODBJERG KLITPLANTAGE
For at skabe bedre sammenhæng i den lysåbne klitnatur
er der gennemført rydning af tæt opvækst på 0,7 ha
privatejet klitlavning ved Grønslets Rende i den nordlige
kant af Lodbjerg Klitplantage. Arealerne, der huser arter
som smalbladet kæruld, klokkelyng, tormentil og plettet
gøgeurt, var truet af kraftig tilgroning. Arealet afgræsses fremover af får under hensyntagen til de sjældne
væksters blomstringstid.

Der er med samme formål gennemført rydning på et
privatejet areal i kanten af sommerhusområdet.
I begge projekter er der indgået aftale med lodsejerne
om fremover at friholde arealerne for opvækst.

ÅRSBERETNING 2018

11

Myreeftersøgning, ensianblåfugl

GENSKABELSE AF KLITHEDE VED STENBJERG
PLANTAGE TIL UDVIDELSE AF LEVESTED FOR
ENSIANBLÅFUGL
Med henblik på at udvide levestedet for en isoleret,
lille og sårbar population af den sjældne ensianblåfugl
er der i 2018 søgt midler fra Den Danske Naturfond til
et projekt om genskabelse af klithede på et areal, der
grænser op til et nuværende levested for ensianblåfugl.
Arealet ligger ved Vestergaard i den nordlige kant af
Stenbjerg Klitplantage.
Der er i 2018 gennemført botaniske forundersøgelser
på såvel projektarealet som det eksisterende levested for
ensianblåfuglen. Sommerfuglens værtsmyre er eftersøgt
på projektarealet, og der er registreret æg af sommerfuglen på det eksisterende levested. Endvidere er der
gennemført arkæologisk forundersøgelse og igangsat
en hydrologisk forundersøgelse. Projektet løber over en
årrække.
Størstedelen af projektet finansieres af Den Danske Naturfond, der har bevilliget 476.560 kr. til gennemførelse af
indsatsen for ensianblåfuglen ved Vestergaard. Projektet

gennemføres i et samarbejde mellem den private lodsejer, Biologisk Forening for Nordvestjylland og Nationalparkfond Thy.
Se mere om projektet i Nationalpark TV-udsendelsen fra
den 7/12 2018 (https://vimeo.com/305212110)
SAMMENBINDING AF VANGSÅ OG ÅLVAND
KLITHEDE
Der er i 2018 igangsat en forundersøgelse, der skal vise,
hvorledes der kan skabes større sammenhæng mellem
de to store og værdifulde klithedearealer, Vangså og
Ålvand Klithede gennem Tvorup Klitplantage. Forundersøgelsen viser, hvilke ændringer i arealanvendelsen
der skal gennemføres for at sikre bedre sammenhæng
mellem levesteder for sårbare arter som ensianblåfugl
og tinksmed. Her er tale om tiltag som genskabelse af
lysåben og mere fugtig klitnatur, hvor der i dag er plantage, samt lukning af grøfter.
Undersøgelsen afrapporteres primo 2019.

Skab mere dyreliv på din sommerhusgrund.

PROJEKT ”MERE DYRELIV PÅ DIN
SOMMERHUSGRUND”
Der er i 2018 blevet gennemført et projekt i de to sommerhusområder i Lyngby og Vangså, der ligger i Nationalpark Thy. I foråret blev der afholdt to arrangementer,
hvor sommerhusejere fik information om, hvordan man
kan hjælpe naturen i nærområdet via plancher, dialog og
en guidet tur på udvalgte sommerhusgrunde. Som led
i arrangementet kunne man bygge insekthoteller eller
redekasser til at sætte op på sommerhusgrunden som
bolig til flere smådyr. Der var også mulighed for at se
nærmere på de smådyr, der findes i sommerhusområdernes natur og komme på guidet ”krible-krable-tur”. De to
events blev afholdt med stor opbakning og frivillig indsats fra flere af organisationerne i nationalparkfondens
bestyrelse. Arrangementerne var velbesøgte og har givet
anledning til, at flere sommerhusejere efterfølgende har
henvendt sig vedrørende naturforbedrende indsatser på
deres grunde.
Projektet er støttet med 30.000 kr. af ”Johanne Henriette og Hans Kristian Madsens Hjælpefond for Dyr af
31/12 1999”
De to arrangementer blev afholdt i samarbejde med
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Støtteforeningen Nationalpark Thy, Dansk Ornitologisk
Forening, Danmarks Naturfredningsforening, Biologisk
Forening for Nordvestjyllands Naturplejenetværk og
naturvejleder ved Thisted Kommune.
PROJEKT ”MIN NATUR”
Der er i 2018 igangsat et projekt, hvor lodsejere opfordres til at henvende sig til nationalparkens sekretariat under sloganet ”Hvad har du lyst til, vi skal skabe
sammen?” Det blev inddelt i tre på hinanden følgende
trin. Første trin er at få undersøgt dyre- og plantelivet
på lodsejerens matrikler, hvor syv lodsejere er besøgt i
2018 og i alt 70 ha er gennemgået. Trin 2 er rådgivning
og vejledning, og trin tre er egentlige projekttiltag. Her
har ”Min natur” indtil videre medført rydning på privatejede arealer ved Lyngby, hegnet et mindre men utrolig
spændende areal ved Nors sø og det før omtalte projekt
ved Førby Sø.
Udover at give lodsejerne øget viden om deres arealer
har projektet affødt flere aftaler om gennemførelse af
naturforbedrende projekter på privatejede arealer.
Se mere om projektet i Nationalpark TV-udsendelsen fra
den 15/12 2018 https://vimeo.com/307100052
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Blåmunke fundet i forbindelse
med projekt Min Natur

INDSATS FOR SAMMENHÆNG MELLEM
LEVESTEDER FOR STOR VANDSALAMANDER
Et privatejet vandhul under kraftig tilgroning er i 2018
blevet renset op for at sikre et levested for stor vandsalamander. Vandhullet indgår i et netværk af vandhuller
med stor vandsalamander i området omkring Stenbjerg
Klitplantage.
Projektet er gennemført i samarbejde med Thisted Kommune og lodsejer.
Se mere om projektet i Nationalpark TV-udsendelsen fra
den 26/10 2018 https://vimeo.com/297328585
NY HEGNING PÅ HINDINGVEJ MED HENBLIK
PÅ AT FORBEDRE VILKÅRENE FOR DYRE- OG
PLANTELIV
Der er i 2018 hegnet ned til Nors Sø for at give mulighed for helårsgræsning med lavt dyretryk. Hegnet er en
tilføjelse til en eksisterende hegning. Det er en hegning
på 2000kvm, og indhegningen rummer et kalkoverdrev
på en stejl skråning med direkte soleksponering. Her er
der god mulighed for, at spændende natur kan udvikle
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sig de kommende år.
Se mere om projektet i Nationalpark TV-udsendelsen fra
den 28/12 2018 https://vimeo.com/308619211
HEGNING, RYDNING OG FORUNDERSØGELSE
OM REETABLERING AF SØ VED HVIDBJERG
Lige vest for Svankjær er der i 2018 opsat hegn på 7,5
ha beliggende delvist indenfor nationalparkens afgrænsning. Hegningen helårsgræsses med heste for at skabe
en højere naturværdi på området. Hegnet er finansieret
af Thisted Kommune. I forbindelse med hegnssætning
har den private lodsejer indvilget i at rydde 0,7 ha nåleskov for at give plads til den spændende bundflora og
mindske forurening af søen en med humusstoffer.

Afgræsning af klithede ved Ålvand

AFGRÆSNING AF KLITHEDE VED ÅLVAND
I 2016 etablerede nationalparkfonden i samarbejde
med Naturstyrelsen Thy en ca. 60 ha stor indhegning i
den østlige del af Ålvand Klithede. I 2018 satte Naturstyrelsen Thy og en privat dyreholder shetlandsponyer
ud til at afgræsse arealet i sommerhalvåret. De små og
nøjsomme heste vurderes velegnede til at afgræsse de
næringsfattige naturtyper og forventes at have en positiv effekt på naturen.

NATURPLEJE GENNEM FRIVILLIGINDSATSER
Der er i flere af frivilligprojekterne arbejdet med naturpleje. Støtteforeningen Nationalpark Thy har adopteret plejen af ni gravhøje ved Tyskebakken i Stenbjerg
Klitplantage. Af primært kulturhistoriske hensyn har de
igen i år ryddet opvækst på gravhøjene, så de ikke gror
til, men fremstår synlige i lysninger i plantagen.
Læs i øvrigt mere om naturpleje i afsnit 8 ”Netværk af
frivillige” i årsberetningen.

Se mere om projektet i Nationalpark TV-udsendelsen fra
den 2/11 2018 https://vimeo.com/298404612

Endvidere har nationalparkfonden i 2019 fået udarbejdet en forundersøgelse med henblik på at retablere
søen, der ligger indenfor hegningen.
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Klokkeensian med æg fra Ensianblåfugl ved Ålvand

3. ETABLERE OG VEDLIGEHOLDE VIDENSGRUNDLAG FOR ADAPTIV
NATURFORVALTNING

Billedet viser data fra undersøgelserne fra både 2017 og 2018.

Nationalparkfond Thy arbejder for løbende at tilvejebringe et bedre vidensgrundlag for forvaltningen af
nationalparkens særlige naturværdier. Det sker blandt
andet gennem samarbejde med universiteter, forskere
og andre eksperter, ved egne registreringer og inddragelse af frivillige.

Derudover er der samarbejdet med eksterne eksperter
om planlægning af basisregistreringer af henholdsvis
guldsmede og flagermus i Nationalpark Thy.

Der er i 2018 arbejdet med opbygning af viden om naturens tilstand og status indenfor følgende emner:
Ensianblåfugl
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Registrering af æg i den
centrale del af Nationalpark Thy nord for de arealer, der blev registreret i
2017. Samt projektrelateret forregistrering for
projekt om genskabelse
af klithede som levested
for ensianblåfugl

Klitsøer

Tilstand, potentialer og
forvaltningsmæssige
anbefalinger - vegetation
og ferskvandsøkologi.

Sjældne
planteforekomster

Naturens Besøgsvenner

Laver

Basisregistrering. Påbegyndt 2016 – afrapporteret 2018.

Vegetation i
klitnaturtyper

Lodbjerg plots. Langvarig
dataserie for udvikling af
plantesamfund.

Strandtudse

Projektrelateret overvågning af strandtudse ved
paddeskrab

Hedepletvinge

Eftersøgning i samarbejde med Aarhus Universitet.

ENSIANBLÅFUGL
KORTLÆGNING AF ÆG I DEN CENTRALE DEL AF
NATIONALPARK THY
Som opfølgning på rapport om status og forvaltning af
ensianblåfugl i Nationalpark Thy af Kelager et al 2017
har Nationalparkfond Thy i 2018 fortsat en undersøgelse af, hvor udbredt æglægning for ensianblåfuglen er
i den centrale del af Nationalpark Thy. Undersøgelsen
blev i 2017 gennemført for Ålvand og et område syd
og nord herfor, mens der i 2018 er eftersøgt for klokke-ensian og ensianblåfugl i Tvorup Klitplantage og på
Vangså Hede.

samlet data for 30 klitlavninger med klokke-ensian. Der
var lagt æg på værtsplanten i 30 % af klitlavningerne.
I 2017 viste resultaterne, at ensianblåfugl lægger æg i
flere områder i den centrale del af nationalparken beliggende i større afstande fra de tre populationer, der med
sikkerhed findes i området. Dette er understøttet af
undersøgelserne i 2018, som ikke har kunnet fastslå, at
ensianblåfugl stadig eksisterer på Vangså Hede. Fund af
æg kan ikke i sig selv dokumentere eksistens af populationer, men det giver et billede af, hvor det er oplagt
at lede efter sommerfuglearten. En fremtidig basisregistrering af sommerfugle i Nationalpark Thy kan således
benytte data fra denne undersøgelse til at målrette
eftersøgningen af arten.

Eftersøgningen har ikke medvirket til fund af æg af
ensianblåfugl på Vangså Hede. Derimod blev der fundet
æg af ensianblåfugl ved Grubevand og ved Tvorup Hul
og ved Marens Bakke, hvor der ikke blev fundet æg ved
en tilsvarende eftersøgning i 2017. Der blev i alt ind-
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KLITSØERNE
Nationalpark Thy huser et stort antal næringsfattige
og sårbare klitsøer. I henhold til både lokal viden og i
forbindelse med det daværende Miljøstyrelsen Ålborgs
arbejde med Natura2000-planer for 2010-2015 har det
været klart, at der er brug for yderligere viden, for at
sikre de næringsfattige klitsøers naturtilstand.
Siden 2012 har Nationalparkfond Thy derfor arbejdet
på at skaffe mere viden om de næringsfattige klitsøer
i nationalparken. Arbejdet er udført i samarbejde med
Biologisk Forening for Nordvestjylland, Naturstyrelsen
Thy samt studerende og forskere ved Københavns Universitet, Syddansk Universitet og Aarhus Universitet.

REGISTRERING AF SJÆLDNE PLANTER
Naturens Besøgsvenner er et frivilligprojekt etableret i
samarbejde med Biologisk Forening for Nordvestjylland.
Naturens Besøgsvenner registrerer sjældne planteforekomster med henblik på at sikre deres fortsatte tilstedeværelse. De frivillige besigtiger kendte forekomster
af sjældne planter, finder nye forekomster af sjældne
plantearter og registrerer forekomsternes plejebehov.
I 2018 blev 71 forekomster besøgt. Heraf blev 10 vurderet at have et reelt plejebehov. Årets resultater af registreringerne er kort summeret i nedenstående skema.
Besøgte antal forekomster

71

I 2018 er et samarbejde med sektionen for akvatisk
biologi ved Institut for Bioscience på Aarhus Universitet
under projekttitlen ”Klitsøernes tilstande, potentialer og
forvaltningsmæssige anbefalinger – med udgangspunkt
i vegetation og ferskvandsøkologi” afsluttet.

Intakt uden trussel

23

Nye forekomster

11

Trussel uden plejeforslag

12

I projektet er der undersøgt årsagssammenhænge, nuværende økologisk tilstand, potentialer for forbedringer
af de næringsfattige klitsøer, og der er afgivet anbefalinger til den fremtidige forvaltning af klitsøerne.

Trussel med plejeforslag

10

Ikke genfundet

15

Afrapporteringen fra projektet har vist at:
•

Søerne i Nationalpark Thy er stadig en del af
landets mest værdifulde og oprindelige akvatiske
systemer. Her findes nogle af landets største populationer af sjældne grundskudsplanter. Der blev i
50 søer fundet 65 arter. Der var lobelie i mere end
50 % af de undersøgte søer

•

Søernes naturtilstand er dog i tilbagegang

•

Overordnet set er tilmudring, tilgroning med liden
siv og sphagnum samt forsuring vurderet som de
mest betydende faktorer for tilbagegangen i klitsøernes naturtilstand

•

Faktorer som forsuring, kvælstofnedfald, tilplantning af klitlandskaber med hjælme og nåletræer,
samt det deraf følgende mindre dynamiske klitlandskab er medvirkende til, at søerne degraderes

•

Der er potentiale for at genskabe de værdifulde
søer, idet spiringsforsøg viste tegn på en artsrig
frøpulje i en ellers degraderet sø

•

Med henblik på at sikre de værdifulde klitsøer i
fremtiden anbefales det at reetablere tidligere tiders dynamik, begrænse vegetationen i klitlandskabet generelt samt løbende at gennemføre restaurering af søerne

Det afrapporterede projekt er udført af Tenna Riis og
Michael Straarup Nielsen fra Aarhus Universitet.
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Følgende arter indgik i 2018 registreringerne: Enblomstret vintergrøn, linnæa, strand-snerle, otteradet ulvefod, langbladet soldug, sort skæne, klit-vintergrøn,
knærod, hjertebladet fliglæbe, bakke-fnokurt, skotsk
lostilk, bjerg-dunbregne, lyng-star og hvidgrå draba.
Biologisk Forening for Nordvestjylland har i samarbejde
med Naturstyrelsen Thy gennemgået de forekomster,
der blev registreret med plejebehov i 2017, og aftalt,
hvordan plejen af disse gennemføres.
Læs mere under indsatsområde 8 Netværk af frivillige i
årsberetningen.

Langbladet soldug
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LAVER I NATIONALPARK THY
Et toårigt projekt om basisregistrering af laverne i Nationalpark Thy blev afrapporteret i januar 2018. Der er
undersøgt 400 prøvefelter (288 tilfældigt udlagte, 58
udlagt subjektivt til en tidligere mosundersøgelse, samt
54 udlagt subjektivt til lavundersøgelsen).
I marts 2018 afholdt nationalparken en videns- og
forvaltningsdag med fokus på undersøgelsen af laver i
Nationalpark Thy og de foreløbige resultater af vegetationsanalyser i permanente plots på klitheden ved Lodbjerg. Dagen havde fin tilslutning fra Biologisk Forening
for Nordvestjylland, Jammerbugt Kommune, Thisted
Kommune samt Naturstyrelsen i Thy, i Vendsyssel og i
Vestjylland.

•

Særligt værdifulde lavlokaliteter er Lodbjerg Kirkes
stendige, Thagaards Plantage, kapellet ved Vorupør, Stenbjerg Klitplantage – det afbrændte område
ved Præstens Bakker, Tved Kirke og stendige, Skovridergården Søholt samt Hanstholm Vildtreservat

•

Særligt sjældne og værdifulde arter i Nationalpark
Thy er gulgrøn bægerlav, stjerne-rensdyrlav, smuk
sortskivelav, flaske-tallerkenlav, tørve-knaplav,
fjeld-blegskivelav, kønnet sølvlav, rødfrugtet porina, kalk-landkortlav, aske-knaplav, rank korallav,
almindelig skæglav og gul kruslav.

Projektet anbefaler:
For de lysåbne arealer:

Projektet viste blandt andet følgende:
•

•

Der blev kortlagt i alt 339 arter af lav, hvoraf 215
var ”nye” arter fra området, og enkelte var nye for
Danmark. De 339 arter udgør godt en tredjedel af
alle arter af laver i Danmark
Det totale antal kendte laver fra området er efter
lavprojektet 365 arter. Før undersøgelsen kendtes
150 arter af laver fra Nationalpark Thy.

•

Der skabes forstyrrelser (afbrænding, afgræsning,
erosion med mere), således at der konstant findes
partier med åbent sand

•

Tilgroning fjernes, især nåletræer og invasive arter
bekæmpes

•

Nedsat kvælstof deposition

For plantagerne:
•

•

Nationalpark Thy huser mange sjældne laver. I
projektet fandt man 140 arter af rødlistede laver,
hvoraf seks mentes at være uddøde i Danmark.
Grå- og grønsværs-klit er vurderet til at være
særdeles værdifulde og af international vigtighed.
Denne naturtype rummede det markant højeste
gennemsnitlige antal rødlistede arter og var også
den af de lysåbne naturtyper, der havde højest artsrigdom af laver.

•
•

Udlæg af mere urørt skov og mere dødt ved i skovene.

•

Bevaring af rigbarkstræer (ask, ahorn, elm, bævreasp, hyld, lind)

•
•

•

Plantagernes løvbevoksninger er også værdifulde
for laver. Den største lokale artsrigdom i projektet
fandtes således i løvbevoksninger. Især bøg, eg og
birk er rige på laver.
Menneskeskabte habitater har et særegent artsindhold af laver. Særligt sten fra diger, gravsten, kirker
med videre huser mange arter - og særligt mange
rødlistede arter. Stendiget omkring Lodbjerg Kirke
er især af meget stor interesse.

Konvertering fra nåleplantager til løvskov eller
lysåben klitnatur

At der etableres overvågning af særligt sjældne,
truede eller naturtypekarakteristiske arter.

Projektet er gennemført af Lennarth Skov Espersen (biolog ved HabitatVision) og Ulrik Søchting (lektor emeritus
ved Københavns Universitet). Basisregistreringen er hovedsageligt finansieret af 15. Juni Fonden med et mindre bidrag fra Nationalparkfond Thys forskningspulje.

Lodbjerg-plots

LODBJERG-PLOTS
Lodbjerg-plotsene er et samarbejdsprojekt med Aarhus
Universitet om at tilvejebringe en langvarig dataserie
for udviklingen af plantesamfund i fire klit-naturtyper.
Biologistuderende ved Aarhus Universitets obligatoriske
kursus i botanik har gennemført vegetationsanalyser af
klitnaturtyper nord for Lodbjerg Fyr. Samarbejdet har nu
kørt i fem år og er planlagt til at fortsætte på ubestemt
tid. Resultaterne af projektet forventes at give viden om
klitnaturens udvikling over en længere tidsperiode. Samtidig får universitetets studerende mulighed for at afprøve en konkret metode til feltarbejde samt at bidrage til
relevant vidensopbygning.
STRANDTUDSE
Der blev i efteråret 2016 etableret fem ynglevandhuller
til strandtudser ved at lukke grøfter og lave paddeskrab
i Lortpøt nord for Lodbjerg.
Formålet med projektet er at skabe forbedrede betingelser for, at den truede strandtudse begynder at yngle
i området. Der er indgået aftale med Naturstyrelsen Thy
om, at de gennemfører projektrelateret overvågning af
paddeskrabene. Der blev ikke registreret strandtudse
hverken i 2017 eller 2018.
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HEDEPLETVINGE
Seniorforsker Toke Thomas Høye fra Aarhus Universitet
har søgt og fået bevilget midler fra 15. Juni Fonden til
gennemførelse af en indsats for den truede sommerfugl
hedepletvinge. Både Thisted Kommune, Naturstyrelsen
Thy og Nationalpark Thy indgår som samarbejdspartnere
i projektet.
Der er i 2018 gennemført feltbesigtigelse med naturmedarbejdere fra kommuner, styrelser og nationalparkfonden samt frivillige fra Biologisk Forening for Nordvestjylland og Nationalparkfond Thy. Der er blandt andet
eftersøgt for larver på ti lokaliteter i Nationalpark Thy
uden held. Der er desuden lavet otte punktregistreringer
af værtsplanten djævelsbid, som dermed potentielt kan
rumme arten.
I 2017 blev hedepletvinge genfundet ved Vullum sø. Det
er første fund i Thisted Kommune i en længere årrække.
Artens kendte udbredelse er i dag øst for Nationalpark
Thy.
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4. KULTURHISTORISK ATLAS

5. MASTERPLAN FOR FORMIDLING

6. GENNEMGÅENDE STIER OG
FACILITETER TIL OPHOLD I NATUREN

Nationalparkens bestyrelse besluttede i 2018, at en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Naturstyrelsen Thy,
Thisted Kommune, Museum Thy og Nationalparkfond
Thy, som led i et pilotprojekt for et kulturhistorisk atlas
for hele nationalparken, skulle vælge et sogn ud med
henblik på at afdække potentialet. Målet med pilotprojektet er desuden at finde en metode og økonomisk
ramme for arbejdet og en model for indhold og udformning. Formålet med atlasset er at skabe både et prioriteringsredskab og et formidlingsredskab. Der gennemføres en grundlæggende kortlægning, dokumentation
og beskrivelse af alle typer kulturhistoriske elementer
med fokus på deres egenværdi og udsagnskraft. Med
udgangspunkt heri kan der efterfølgende foretages
udpegning af umistelige kulturmiljøer. Museum Thy
udarbejder pilotprojektet i samarbejde med arbejdsgruppen, og Nationalparkfond Thy afholder udgiften til
projektledelse.

PROJEKT ”TRÆDESTEN TIL NATUREN”
HELHEDSPLAN FOR FORMIDLING
Konsulentbureauet 2+1 har siden 2017 bistået nationalparkens bestyrelse og sekretariat med at udarbejde
en helhedsplan for formidling. Firmaet gik dog i foråret
2018 konkurs. Arbejdet blev efterfølgende færdiggjort
af Hanne Strager på konsulentbasis. Hun var indtil 2+1’s
konkurs med i arbejdet som en del af et ”Advisory
Board”. Planens udarbejdelse involverede råd og bestyrelse gennem to ekskursioner til udvalgte besøgssteder
omkring natur og kulturhistorie, samt efterfølgende
workshops og møder i en arbejdsgruppe nedsat af bestyrelsen. Bestyrelsen for Nationalparkfond Thy vedtog
herefter en ”Helhedsplan for formidling i Nationalpark
Thy - Størst muligt indtryk og mindst muligt aftryk”.
Planen er udarbejdet for midler doneret af Nordea-fonden og tilgængelig på nationalparkens hjemmeside
https://nationalparkthy.dk/om-nationalpark-thy/udgivelser-og-dokumenter/.

PROJEKT ”TRÆDESTEN TIL NATUREN”
BEDRE SKILTNING TIL NATIONALPARK THY
Thisted Kommune har i 2018 forbedret skiltningen til
seværdigheder i Nationalpark Thy.

Som led i udarbejdelsen af den landskabshistoriske
GIS-analyse blev i 2017 tilvejebragt et godt fundament
til at bygge det kulturhistoriske atlas videre på. Blandt
andet er Det Kongelige Videnskabernes Selskabs kort
fra 1789 blevet georefereret, således at det kan bruges
som et kortgrundlag i GIS.
Som pilotprojekt blev Vester Vandet Sogn valgt, der dog
både rummer arealer i nationalparken og udenfor. Pilotprojektet var ved årets udgang endnu ikke afsluttet.

Formålet med formidlingen i Nationalpark Thy er blandt
andet at forstærke de besøgendes oplevelser i naturen
og derigennem skabe en god forståelse for værdien i at
beskytte og bevare nationalparkens unikke og sårbare natur- og kulturhistoriske værdier, som beskrevet i
rapporten ”Syntese af viden om sårbare arter, naturbeskyttelse og benyttelse” udarbejdet for nationalparkfonden af Naturrådgivningen i 2016. Et vigtigt formål
med planen er således at tiltrække flere besøgende
til nationalparken og give dem naturoplevelser af høj
kvalitet under hensyntagen til beskyttelse af naturen, så
tilrettelæggelsen af faciliteter og aktiviteter sker bæredygtigt og etisk forsvarligt.
En hovedopgave for helhedsplanen er at udpege steder
og spændende historier og gøre det nemmere for
besøgende at finde de oplevelser, som er det særlige
ved Nationalpark Thy. Planen giver endvidere en retning
for, hvordan man skal kommunikere til besøgende via
skiltning, kort, foldere, digitale medier og udstillinger,
ligesom den udpeger særligt interessante oplevelser. I
forlængelse heraf påbegyndtes arbejdet med en visuel
identitet for nationalparken i 2018 i samarbejde med
konsulentbureauet Super Schwarz. Læs mere under
afsnit 7 i årsberetningen.
NYE FOLDERE I NATIONALPARK THY
Som led i effektuering af helhedsplanen blev i 2018
igangsat arbejdet med en ny folder om den sydlige del
af Nationalpark Thy fra Agger Tange til Stenbjerg. Se
mere på under afsnit 7 i beretningen.
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Med udgangspunkt i en intern kommunal bevilling på
250.000 kr. har Thisted Kommune opsat 36 nye anvisninger til oplevelser i Nationalpark Thy. Dertil kommer
10 oversigtskort til placering ved knudepunkter.
Ønsket har været at give gæster og lokale bedre mulighed for at finde frem til nogle af de mange seværdigheder og lokaliteter, som er et besøg værd. Desværre er
mange af dem svære at finde, hvilket bl.a. er påpeget i
rapporten ”Syntese af viden om sårbare arter, naturbeskyttelse og benyttelse” udarbejdet for nationalparkfonden af Naturrådgivningen i 2016.
VILDMARKSDAGEN - LEVENDEGØRELSE AF
OPLYSENDE STIER
I 2018 tog en række centrale aktører initiativ til at udvikle et nyt oplevelseskoncept for børnefamilier i Nationalpark Thy.
Målet er at gøre det nemmere for børnefamilier at opleve og forstå nationalparken. Deres interesse for naturen
skal vækkes gennem friluftsoplevelser, som ikke efterlader sig spor i naturen – kun i deltagernes hoveder. Der
skal skabes en attraktion og flere af dem, som normalt
ikke kommer i naturen, skal tiltrækkes.

Gæsterne vil orientere sig i et program med faste starttider for aktiviteterne, så de selv kan vælge de mest
interessante oplevelser. En familie kan opleve sammen
eller dele sig op og deltage i hver sin oplevelse. Gæsterne kender konceptet fra en traditionel forlystelsespark,
men her er det blot bæredygtige natur- og friluftsoplevelser, der er i centrum.
Oplevelserne leveres af et miks af kommercielle oplevelsesudbydere, foreninger, organisationer og frivillige.
Aktørerne kan f.eks. være oplevelsesudbydere, formidlingsaktører og lokale foreninger herunder spejdere,
orienteringsklubber og sportsforeninger med videre.
Projektet er støttet med udlodningsmidler til friluftsliv
fra Friluftsrådet, Thisted Kommune, Thy Turistforening
og Erhvervsministeriets Landdristrikspulje. Initiativgruppen består foruden Nationalpark Thy af Thy Turistforening, Thisted Kommune, Thy Erhvervsforum og Nordvest Safari.
OPDATERET CYKELKORT
Cykelkortet er før sæsonen i 2018 blevet opdateret i et
samarbejde med Thisted Kommune, Naturstyrelsen Thy
og Thy Turistforening.

Ved at ”levendegøre” området ved Nors Sø med mennesker flere gange i løbet af sommeren 2019, søges
skabt en bæredygtig attraktion med høj attraktionskraft. Gennem leg og friluftsoplevelser knyttet til de
stedbundne potentialer, er det målet, at familier sammen oplever og lærer om nationalparkens natur og
kulturhistorie.
Vildmarksdagen består af et hjerte, som har en høj
tæthed af oplevelser, men som også pumper gæsterne
rundt til oplevelser i naturen ved hjælp af vandre- og
cykelruter med videre.
Eventen udvikles på naturens præmisser, så der ikke
efterlades spor i naturen. Derfor opsættes og nedtages eventuelle faciliteter fra gang til gang, som en pop
up-attraktion. Den skyder op og forsvinder hurtigt igen
og efterlader sig ikke spor i naturen.
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TRÆDESTEN TIL NATUREN
Projektet strækker sig over flere indsatspunkter i nationalparkplanen med betydelig ekstern finansiering. Trædestensprojektet er godt på vej mod fuld finansiering.
Det samlede budget er på cirka 80 mio. kr. eksklusive
moms. Se i øvrigt bilag 2.
NATIONALPARKCENTER THY
I løbet af 2018 kunne Nationalpark Thy offentliggøre tre
yderligere donationer fra fonde til Nationalparkcenter
Thy på i alt 12,5 mio. kr. Beløbene fordelte sig på A.P.
Møller og Hustru Chastine Mc-Kenney Møllers Fond til
almene Formaal med 8 mio. kr., Realdania med 3,5 mio.
kr. og Oticon Fonden med 1 mio. kr. Støtteforeningens
indsamling nåede i 2018 desuden tæt på målet om at
indsamle 1,5 mio. kr. fra virksomheder, foreninger og
privatpersoner.
Nationalparkcenter Thy udgør én af de tre store indgange til parken, og det er en del af det overordnede
projekt Trædesten til Naturen, der skal gøre det nemmere for flere at komme ud til fantastiske naturoplevelser.
Ved udgangen af 2018 manglede der blot 2 mio. kr. i
finansieringen af Nationalparkcenter Thy.
Projektkonkurrencen for centret blev igangsat i efteråret
gennem en åben prækvalifikation.
LODBJERG FYR
Restaureringen af Lodbjerg Fyr blev påbegyndt i maj
2018 takket være donationer fra Færch-fonden, Realdania samt bidrag fra samarbejdspartnerne Thisted Kommune og Naturstyrelsen Thy (der ejer fyrkomplekset).
Adgangen til fyret er holdt åbent gennem næsten hele
bygge- og anlægsperioden, hvilket har betydet, at mange tusinde besøgende har haft fuld adgang til stedet
hen over årets gang og også bidraget økonomisk. Første
spadestik i maj og rejsegildet i efteråret blev markeret
med stor offentlig bevågenhed og opbakning. Indvielsen
af Lodbjerg Fyr er planlagt til ultimo maj 2019.
En gruppe af frivillige håndværkere påbegyndte i 2018
renoveringen og ombygning af hønsehuset ved Lodbjerg
Fyr. Huset er ejet af Naturstyrelsen Thy. Målet er et nyt
madpakkehus henvendt til familier og større grupper.
Renoveringen forventes afsluttet i løbet af 2019.
I maj 2019 blev der ansat en ekstra frivilligkoordinator,
som i den kommende tid skal fungere bl.a. som ”fyrmoster” ved Lodbjerg Fyr og skabe en base for en række
aktiviteter og funktioner på stedet gennem involvering
af frivillige.
Det samlede projekt inklusiv formidling er berammet
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til i alt 10,6 mio. kr. Heri indgår også midler doneret af
Nordea-fonden og Friluftsrådet.
BUSINESS CASE
Som led i Thisted Kommunes frigivelse af midler til
Nationalparkcenter Thy har nationalparken med bistand
fra Thy Erhvervsforum og Thisted Kommunes erhvervsafdeling udarbejdet en business case for hele trædestensprojektet.
BIG DATA-PROJEKT
Nationalpark Thy indgik som part og case i et større Big
Data-projekt forankret hos VisitAalborg. Projektet har til
formål at fremme ny forretnings- og produktudvikling
hos det nordjyske turismeerhverv gennem inddragelse
af nye datakilder til at opnå øget viden om turisternes
faktiske bevægelses-, besøgs- og handlemønstre under
deres ophold i Nordjylland.
Nationalparken gik ind i projektet med det formål at
øge viden om, hvor de besøgende bevægede sig rundt i
parken ud fra både benyttelses- og beskyttelses hensyn.
Projektet skal gennem anvendelse af en række anonyme
data blandt andet forsøge at finde svar på vores besøgendes bevægelsesmønstre.
Med indførelsen af den nye persondataforordning er
projektet dog løbet ind i udfordringer, og projektet
afventer i øjeblikket en afklaring af, om der kan tilvejebringes anonyme data indenfor gældende lovgivning.
Nationalpark Thy er inde i projektet uden midler.
FRIVILLIGE
Nationalparkens mere end 100 frivillige er gode ambassadører for nationalparkens brand, og de er gennem
deres netværk og frivillige arbejde med til at få naturen
tættere på folk. Mange af de frivillige arbejder med
formidling. De tager imod de besøgende i informationshuset på Stenbjerg Landingsplads og leder dem til storslåede oplevelser i nationalparken, og de gør Lodbjerg
Fyr levende gennem deres guidede rundvisninger. Læs
mere om de frivilliges formidling i afsnit 6.2.8 Netværk
af frivillige i årsberetningen.
NATURMØDET HIRTSHALS
For tredje gang blev der i maj 2018 afholdt Naturmøde
i Hirtshals, og Nationalpark Thy deltog i en fælles stand
sammen med Nationalpark Vadehavet, Nationalpark
Mols Bjerge og Nationalpark Kongernes Nordsjælland.
Danmarks Nationalparker deltog i to debatter på scenen
”Thunderdome” om ”Revision af lov om Danmarks Nationalparker på vej. Betyder det øget dynamik eller frilandsmuseer?” samt ”Danmarks Nationalparker: dyrker

Rejsegilde, Lodbjerg Fyr

vi turister eller kobbersnepper?”. I førstnævnte debat
deltog Nationalpark Thys formand, Torben Juul-Olsen,
på vegne af Danmarks Nationalparker.

indenfor bæredygtig naturturisme med hovedvægt på
vandre- og cykelturisme, samt som værende førende
indenfor formidling og varetagelse af klitnatur.

Endvidere deltog Nationalpark Thys formand, Torben
Juul-Olsen, på vegne af Danmarks Nationalparker i en
debat arrangeret af Dansk Ornitologisk Forening på scenen ”Learn” under titlen ”Hvordan går det med naturen
i de danske nationalparker”.

Strategien er efterfølgende konkretiseret ved blandt
andet at levere indhold af til regionale og landsdækkende medier om nationalparkens natur. Et mediegalleri er
oprettet til fri brug i forbindelse med redaktionel omtale
af Nationalpark Thy. Gennem et tæt samarbejde med
lokale fotografer er der indkøbt billeder, som understøtter nationalparkens brand med klitnatur og stille naturoplevelser i fokus. Billederne er nemt tilgængelige for
alle dem, der ønsker at skrive om Nationalpark Thy fra
hjemmesiden https://nationalparkthy.dk/presse/

Desuden blev der afholdt en række aktiviteter i egen
stand – herunder et velbesøgt foredrag om ulve holdt af
foredragsholder Thomas Boesdal.
KOMMUNIKATION OG SYNLIGHED
BRANDING- OG KOMMUNIKATIONSSTRATEGI
I marts 2018 vedtog bestyrelsen Nationalpark Thys første branding- og kommunikationsstrategi, hvor essensen
er at brande nationalparken som en kvalitetsoplevelse

I september afholdt nationalparken en fotokonkurrence med fotografen Andreas Houmann som dommer i
forbindelse med lanceringen af hans bog Talentet i Thy.
Fokus i konkurrencen var på dramatiske scener i Thy,
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ruterne, der findes på det fysiske kort, på udinaturen.dk
og Naturstyrelsens foldere samt på nationalparkens app.
Desuden arbejdes der på en graduering af vandreruterne, så det bliver nemmere for de besøgende at vælge en
tur passende til temperament og fysiske kondition.
På sigt skal der også udarbejdes en folder om den centrale del af nationalparken og en folder om den nordlige
del af nationalparken. Den ene side af folderen vil være
et opdateret cykel- og vandrekort med en graduering
af vandreruterne i let, middel og svær. Den anden side
af folderen vil indeholde kort information om naturen,
kulturen, god opførsel og attraktioner på dansk, engelsk
og tysk.
PRESSE
Top 10-listen over omtaler var i 2018 ligesom i 2017
domineret af nordjyske lokal- og regionalmedier. Thisted
Dagblad var igen det medie, som stod for flest omtaler
af Nationalpark Thy.

nationalparkens ansatte bidrager hver cirka én gang om
måneden med forskellige aktuelle emner.
I starten af efteråret indledte de tre jyske nationalparker
på foranledning af Nationalpark Thy et samarbejde med
Nordjyske om hver anden uge at levere indhold til en
to-siders artikel til fredagstillægget FRIII. Artiklens fokus
er på naturen – om naturprojekter, oplevelsesmuligheder, nye opdagelser og undersøgelser i naturen m.v..
INFOMEDIA – ÅRETS MEDIEANALYSE
I lighed med de tidligere år har Nationalpark Thy fået
udarbejdet en medieanalyse af Infomedia. Den komplette analyse kan rekvireres ved henvendelse til sekretariatet.
Årets nøgletal – uden den estimerede værdi af Nationalpark TV (se særskilt afsnit) – ses på nedenstående figur.
I forhold til 2017 er annonceværdien steget med 17 %,
antallet af læsere/lyttere/seere med 16 % og antallet af
omtaler med 28 %.

I april 2018 opsagde Kristelig Dagblad en aftale med
de danske nationalparker om en ugentlig klumme ”Nyt
fra nationalparkerne”, der var blevet bragt på bagsiden
af torsdagsavisen. Alle parter havde været glade for
aftalen, men avisen fandt, at det var tid til fornyelse af
bagsiden.

Foto: Andreas Houmann

så flere får øjnene op for, at naturen er smuk hele året
rundt.
Det generelt øgede kendskab til nationalparker i Danmark sammen med nationalparkens fokus på at levere
kvalitetsindhold til medierne betyder, at Nationalpark
Thys mediestrategi går mere i retning af at levere indhold snarere end annoncekroner. I modsætning til nationalparkens første leveår, hvor strategien var at udbrede
kendskabet til, at der overhovedet findes nationalparker
i Danmark. Til gengæld stiller nationalparken gerne
indhold til rådighed og prioriterer i stedet nationalparkens ressourcer på at understøtte brandet gennem
f.eks. forbedrede vandreruter og naturprojekter til gavn
for klitheden. Målet er at give de besøgende en endnu
bedre oplevelse, så de kommer igen – måske også udenfor højsæsonen – og anbefaler oplevelsen til venner. På
den måde tiltrækkes turister til området til gavn for hele
Thys erhvervsliv.
I lighed med de andre år har Nationalpark Thy dog i
2018 bidraget med annoncer i Thy Guiden 2018 samt
med 11 artikelannoncer i Thy for Turister, som udkommer i sommerperioden og i efterårsferien.
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VISUEL IDENTITET
I forlængelse af helhedsplanen for formidling, som blev
vedtaget af bestyrelsen i september 2018, er der arbejdet på at skabe bedre sammenhæng mellem formidling
og branding. Således er arbejdet med en visuel identitet påbegyndt i 2018 gennem et samarbejde med
den eksterne konsulentvirksomhed Super Schwarz. Der
ønskes en professionalisering og genkendelighed af
nationalparkens identitet, så der sikres sammenhæng i
det visuelle udtryk på tværs af nationalparkens mange
trædestene, oplevelser, merchandise, tryksager og så
videre.
Dette arbejde, der sker for midler doneret af Nordea-fonden, var endnu ikke afsluttet ved årsskiftet.
NY FOLDER
For at understøtte formidlingen omkring Lodbjerg Fyr og
brandet Nationalpark Thy er arbejdet med en ny folder
om den sydlige del af nationalparken begyndt i efteråret
2018. Det indebærer blandt andet et nyt vandre- og
cykelkort, hvor der arbejdes på at forbedre oplevelsen
af Nationalpark Thy som en vandreoplevelse ved at
opdatere kortet - herunder skabe konsensus mellem

I marts 2018 indgik Nationalpark Thy en aftale med
P1 Morgen om at bidrage til indslaget om årets gang i
naturen, som sendes i slutningen af programmet. To af

Nøgletal: Januar 2018 - December 2018
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Annonceværdien af Nationalpark TV skønnes at være
små 45 mio. kr., hvilket er 40 % mere end de ca. 27
mio. kr. estimeret i 2017.
Dog kan tallene ikke sammenlignes direkte, da mediebureaet Infomedia har opdateret den metode, som de
bruger til at estimere seertal og annonceomkostninger
på for Nationalpark TV.
Nationalpark TV kan desuden streames gratis fra nettet
via Vimeo (internet og app) samt på flere hjemmesider
f.eks.: www.nationalparkthy.dk, www.nationalparktv.dk,
www.thy360.dk På Facebook reklameres der ofte for
udsendelserne, og på hjemmesiden er relevante afsnit at
finde på de forskellige sites.
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Udsendelserne ses langt overvejende i Danmark, men
der ses også Nationalpark TV fra Tyskland, Norge, Sverige, Holland, Schweiz, m.m.
HJEMMESIDE, FACEBOOK OG APP
Kommunikationsindsatsen på hjemmesiden har i 2018
været koncentreret om at bringe nyheder, og der blev
i 2018 bragt 46 nyheder på hjemmesiden, mens der i
2017 blev bragt 29. Som besluttet i branding- og kommunikationsstrategien gives læseren som regel mulighed
for yderligere information ved, at der gøres opmærksom

på, hvor man søge mere viden. Det gælder, hvad enten
det er et opslag på Facebook eller en nyhed.
Undervisningsdatabasen er i 2018 suppleret med yderligere otte undervisningsforløb,
så skolerne nu har 78
Procentfordeling
pr. emne
1%
forløb at vælge mellem i databasen.
10%
Løbende forbedres det faglige indhold på undersiderne, men det må forventes, at hjemmesiden 50%
indenfor en
kommende årrække skal have
en
mere
Omtaler gennemgribende
39%
opdatering, så den følger udviklingen i nationalparken
i takt med,9%at1%trædestensprojektet udrulles, og app’en
forbedres.
1% Facebook-side
50%
Antallet af følgere på nationalparkens
11%
40%
har været
støtReach
stigende og er i 2018 steget fra 5858
til 7301. Særligt opslag om naturen har tendens til at
afføde en god debat, hvilket er i tråd med brandingstra50%
Annoncetegiens ønske om at formidle38%om den
særlige klitnatur i
omkostninger
Nationalpark Thy.

Der er en række forbedringer på vej af Nationalpark Thy
app’en,
som forventes udrullet i Nationalpark
2019. Thy
Nationalpark Thy (inkl alle ord)
Nationalpark Thy & Natur
Nationalpark Thy & Turisme

Nationalpark Thy & Friluftsliv
Nationalpark Thy & Undervisning

STATISTIK
Nationalpark Thy & Erhverv
Nationalpark Thy & Ferie
I 2018 var der 10.388 besøgende på Stenbjerg Landingsplads, hvilket svarer nogenlunde til antallet af
besøgende i 2017, som var på 11.386.
Lodbjerg Fyr genererede entréindtægter svarende til
godt 8900 voksne besøgende. Hertil skal ligges udenlandske besøgende og børn, hvilket forventes at give et
samlet besøgstal på cirka 25.000. Det er nogenlunde
samme antal som sidste år, hvilket er over forventning
pga. den omfattende restaurering.
Off. arrangementer:

8.309 deltagere fordelt
på 246 arrangementer

Events:

10.128 deltagere fordelt
på 17 events

Bestilte ture:

9.222 deltagere fordelt
på 359 arrangementer

Bemærk statistik for alle organisationer/personer, som opererer i Nationalpark
Thy samt for kurser og lignende er ikke medregnet.

Definition:
Offentlige ture er arrangementer, som er åbne for alle
og typisk er annonceret i arrangementskalenderen
thy360.dk samt nationalparkens egen kalender.
Bestilte ture er arrangementer, hvor gæsten henvender
sig med et ønske om en guide/naturvejleder på en af
kunden ønsket dato og lokalitet.
Events er større offentlige arrangementer med et særligt
tema. Fx Jagt og fiskeridag og Nationalpark Thy marathon.
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Studietur, Klosterheden

8. NETVÆRK AF FRIVILLIGE

Nationalparkens mere end 100 frivillige er gode ambassadører for nationalparkens brand. De er gennem deres
netværk og frivillige arbejde med til at få naturen tættere på folk – og de er med til at sikre, at lokalbefolkningen inddrages i nationalparkens udvikling og drift.
De mange ekstra hænder gør det desuden muligt for
nationalparken at løfte projekter, som det ikke vil være
muligt ellers at gennemføre.
Nationalpark Thys netværk af frivillige dækker både over
samarbejde med lokale foreninger og enkeltpersoner
– enten gennem kortere projekter eller i fastetablerede
grupper.
De fastetablerede grupper og projekter vedrører Støtteforeningen Nationalpark Thy, frivillige ved Stenbjerg
Landingsplads, frivillige ved Lodbjerg Fyr, vært på tur
og ved arrangementer samt naturpleje og vedligehold.
Samlet set har grupperne cirka 180 medlemmer, der
har bidraget betragteligt til opgaveløsningen i Nationalpark Thy i 2018. Mange af de frivillige er involveret i
flere grupper, så det samlet set er lidt over 100 enkeltpersoner, der er engageret som individuelle frivillige i
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Ulvedebat, Støtteforeningen Nationalpark Thy

og organisation; Færdselsregler i naturen (afholdt af Naturstyrelsen Thy); Værtskab, grundlæggende førstehjælp
samt førstehjælp i naturen. Herefter er man kvalificeret
til at kalde sig nationalparkvært. Kursusrækken er også
obligatorisk for formidlingspartnere.
Nationalpark Thy. Dertil kommer de mange frivillige i de
organisationer, der medvirker i Nationalpark Thy.
De fleste nationalparkprogrammer med frivillige kører
over mange år, men nogle køres som projekter, der
løbende afsluttes. I 2018 er der etableret en ny gruppe
med frivillige håndværkere, der istandsætter hønsehuset ved Lodbjerg Fyr til brug som et madpakkehus.
Ligeledes har der været lagt arbejde i at etablere en ny
gruppe: Kaffestuen på Lodbjerg Fyr.

Biologisk Forening for Nordvestjylland udbyder herudover hvert år en række kurser med fokus på naturen
i Nationalpark Thy. Kurserne et målrettet lokale med
interesse for naturen og tilbydes desuden til nationalparkens frivillige betalt af Nationalpark Thy. Kurserne
giver de frivillige et større kendskab til naturen i nationalparken til glæde for både nationalparkens gæster og
for dem selv.

De frivillige er en blanding af lokale thyboer og folk, der
er kommet i området i årevis og f.eks. har sommerhus i
Thy. Nationalpark Thy har derfor frivillige fra hele landet
og en enkelt sågar fra Tyskland. Som frivillige er de med
til at give de besøgende en særlig troværdig og autentisk oplevelse, eller de er med til at forbedre eller bevare
nationalparkens særprægede natur.

STUDIETUR FOR FRIVILLIGE
Nationalparkens frivilligkoordinator mødes jævnligt
med de frivillige for at holde dem opdateret med aktuel
viden og udvikle idéer og opgaver. Hvert år tager de
sammen på studietur for at blive inspireret og klogere
på relevante emner. I 2018 gik studieturen til Klosterheden og Mønsted Kalkgruber med frokost på en lille
socialøkonomisk café i Lemvig.

KURSER FOR FRIVILLIGE
Hvis man ønsker at være med i en af frivilliggrupperne,
der arbejder med formidling, skal man deltage i fire
basiskurser omhandlende: Nationalparkens natur, kultur

I Klosterheden blev alle klogere på, hvordan bæverne ændrer omgivelserne, og der blev set nærmere på
bævernes fine ingeniørkunst ved de sindrige dæmninger. Inden for det seneste års tid er der fundet bævere i

Thy, hvilket har skærpet interessen for en nøgleart, der
skaber bedre levevilkår for en masse andre både dyre- og
plantearter. Bæveren i Thy kommer netop fra stammen i
Klosterheden.
Besøget i Mønsted Kalkgrupper bidrog med viden om
flagermus. I Danmark er der 17 arter af flagermus,
hvoraf de 12 registreret i Thy. Nogle af dem overvintrer
i bunkerne rundt omkring i Thy, men en hel del af dem
har vinterkvarter i Mønsted Kalkgruber.
REVIDERET FRIVILLIGSTRATEGI
I 2011 vedtog nationalparkens bestyrelse den første
frivilligstrategi, der har haft stor betydning for udviklingen i nationalparken og samarbejdet med en voksende
gruppe af frivillige. Støtteforeningen Nationalpark Thy
havde et stort medansvar for udarbejdelsen af strategien, der blandt andet resulterede i ansættelsen af en
frivilligkoordinator. Siden har nationalparkens frivillignetværk udviklet sig kraftigt, og strategien trængte til at
blive opdateret. En revision af strategien blev udarbejdet
i 2018 i tæt samarbejde med Støtteforeningen Nationalpark Thy og nationalparkens frivillige. Strategien blev
godkendt af bestyrelsen i oktober 2018.
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Donation, Støtteforeningen Nationalpark Thy og Sparekassen Thy

STØTTEFORENINGEN NATIONALPARK THY
Støtteforeningen Nationalpark Thy har en bestyrelse på
otte personer og godt 150 medlemmer. Støtteforeningen står for en række aktiviteter i tæt samarbejde med
nationalparkens to frivilligkoordinatorer og nationalparkens øvrige frivillige. De arrangerer ’gå i gang ture’,
’stivogterprogrammet’ samt rydning af gravhøje.
Støtteforeningen Nationalpark Thy tager gerne et aktuelt emne op til debat. I februar arrangerede de ulveforedrag og debat med foredragsholder Thomas Boesdal.
I forbindelse med nationalparkens 10 års jubilæum
arrangerede støtteforeningen jubilæumsfest for nationalparkens ansatte, frivillige samt råd- og bestyrelsesmedlemmer.
I januar 2016 igangsatte støtteforeningen en lokal indsamling blandt virksomheder, foreninger og privatpersoner til etablering af Nationalparkcenter Thy. Målsætningen var at indsamle 1 mio. kr. – det blev nået allerede
i december 2016. Sparekassen Thy havde reserveret
500.000 kr. til at fordoble alle bidrag op til 10.000 kr.,
men da elle de reserverede midler ikke var brugt grundet mange store bidrag fra virksomheder og foreninger,
så satte støtteforeningen et nyt mål på 1,5 mio. kr. Ved
udgangen af 2018 var målet tæt på at være nået.. Læs
mere om indsamlingen, herunder hvem der har støttet,
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på deres hjemmeside http://www.støtnationalparkcenterthy.dk/
Indsamlingen har medvirket til at synliggøre den lokale
opbakning til projektet.
TrygFonden donerede efter dialog med støtteforeningen i 2018 en hjertestarter til Nationalpark Thy, som
er hængt op ved Lodbjerg Fyr. I den forbindelse fulgte
også et kursus i hjerte-og lungeredning, hvor repræsentanter for frivilliggruppen ved Lodbjerg Fyr, støtteforeningen og bestyrelsen deltog.
STENBJERG LANDINGSPLADS
Informationshuset på Stenbjerg Landingsplads udgør
indtil videre nationalparkens eneste bemandede besøgshus. Siden 2010 har det holdt åbent hver dag kl. 13-17 i
perioden fra 1. april til 31. oktober.
Igen i 2018 har frivillige nationalparkværter stået for al
bemanding af huset. Alt efter sæson og travlhed er der
en til to værter til at tage imod de besøgende og guide
dem ud i Nationalpark Thy.
Informationshuset er et lille fiskerhus på 37 m2, og der
sælges kort over og bøger om Nationalpark Thy samt
kaffe, the, kakao og is. Desuden kan de besøgende tage
relevante foldere om nationalparken med sig. National-

Stenbjerg Landingsplads

parkværterne laver statistik over gæsterne: Hvor mange
der kommer, og hvor de kommer fra (om muligt). Hvert
år siden informationshusets åbning har der per sæson
været omkring 12.000 besøgende.
I 2018 blev Stenbjerg Landingsplads udnævnt som ét af
de 50 unikke steder i Danmark, der er et besøg værd.
Realdania, Dansk Kyst- og Naturturisme og Naturstyrelsen har udnævnt stederne i forbindelse med kampagnen
”Smutturen”.
FOLK OG FISK
Hver onsdag i skolernes sommerferie samt i efterårsferien holdes arrangementet Folk og Fisk på Stenbjerg
Landingsplads. De gamle redskabshuse på landingspladsen åbnes op for besøgende, og frivillige fortæller om
kystfiskeriet og livet på havet i dag og for 100 år siden.
Efter rundvisningen kan man smage hjemmesaltet, -tørret og -koldrøget torsk. Hertil kan de besøgende blive
klogere på flere af nationalparkens planter og prøve,
hvilke der er gode til snaps. Arrangementerne er støttet
af Velux-fondens midler til Danmarks Naturfredningsforening ”Grønt guld”.

LODBJERG FYR
Arbejdet med at udvikle Lodbjerg Fyr til et levende
fyrtårn har været i fuld gang i 2018. Den 1. juni blev
en ekstra frivilligkoordinator og ”fyrmoster” ansat i en
toårig projektstilling med midler doneret af Nordea-fonden. Det sker med henblik på at mobilisere og organisere et lokalt ejerskab omkring fyret i form af frivilligt
engagement.
Arbejdsgruppen, som i 2017 blev nedsat for at skabe
større involvering i Lodbjerg Fyr fra lokalsamfundet, har
fortsat sit virke i 2018. Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra nationalparkværterne, fyrværterne, den
frivillige håndværkergruppe ved fyret, bestyrelsen for
Støtteforeningen Nationalpark Thy, nationalparkrådet og
Nationalpark Thys sekretariat. Gruppens fokus har i høj
grad været på bemanding af den kommende kaffestue,
som skal åbne i 2019, rammerne for udstillingen og
rammerne for den mundtlige formidling ved fyret.
I den forbindelse var repræsentanter fra gruppen på en
inspirationstur til Hirtshals Fyr, hvor folk fra fyrets frivilliggruppe og støtteforening tog imod og fortalte om
deres organisering og model for involvering.
Derudover var arbejdsgruppen primus motor i forbindelse med planlægningen og afholdelsen af rejsegildet
ved Lodbjerg Fyr i oktober med omkring 120 deltagere i
løbet af eftermiddagens arrangement.
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Hønsehuset, håndværkergruppe

Arbejdsbetingelserne for de frivillige fyrværter ved
Lodbjerg Fyr har i 2018 båret præg af de omfattende
aktiviteter i forbindelse med restaureringen af fyret,
som har stået på siden første spadestik 18. maj 2018.
Ikke desto mindre har virkelysten været stor til glæde
for fyrets mange besøgende. Besøgstallet ser i 2018 ud
til at ligge nogenlunde på niveau med de forgangne år
på trods af, at fyret henover sommer, efterår og vinter
har ligget hen som en byggeplads. Adgangen til tårnet
har været prioriteret højt – kun en uges tid i forbindelse
med nedtagningen af stilladset ved fyret måtte besøgende undvære udsigten fra tårnet.
Interessen for og opbakningen til planerne for at udvikle
Lodbjerg Fyr til et levende fyr har været særdeles positiv.
Det er blandt andet kommet til udtryk i deltagelsen ved
afholdelse af første spadestik i maj med cirka 250 deltagere og rejsegildet i oktober med cirka 120 deltagere.
Ved afholdelsen af et informationsmøde om planer for
fremtiden ved fyret 19/11 deltog knap 40 mennesker,
og indtil videre har godt 35 nye, interesserede frivillige
meldt deres interesse for at være med i at bemande en
kaffestue. Derudover har mobiliseringsindsatsen betydet, at også nye interesserede har meldt sig som frivillige formidlere og håndværkere ved fyret.
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FYRVÆRTER PÅ LODBJERG FYR
De frivillige formidlere ved Lodbjerg Fyr kaldes fyrværterne, og de tog i 2018 imod gæster ved fyret hver torsdag, lørdag og søndag i perioden fra d. 30. juni til d.
12. august (skolernes sommerferie), lørdag og søndag i
den Internationale Fyrweekend d. 18. og 19. august, på
Naturens Dag søndag den 9. september fra kl. 11-16 og
lejlighedsvist i løbet af efteråret og vinteren, når der har
været bud efter dem fra interesserede besøgende.
Turistbus nr. 88 besøgte i sommerperioden Lodbjerg Fyr
hver torsdag, hvor fyrværterne stod klar til at modtage
bussens passagerer og dele ud af de gode historier. For
at imødekomme den store interesse fra de mange besøgende ved fyret, fortsatte fyrværterne initiativet med to
daglige, guidede rundvisninger i åbningsperioden, som
blev igangsat i 2017, udover at være til rådighed for
spørgsmål og snak i løbet af dagen.
Ved rundvisningerne tog fyrværterne fyrets gæster med
på et tilbageblik, der blandt andet omhandler selve bygningsværket, historien om de omkringliggende bygninger (det såkaldte oliehus og hønsehus), livet på fyret, før
det blev automatiseret, fyret under anden verdenskrig,
lige som de præsenterede gæsterne for den omkringliggende og særegne klithede med dens dyre- og planteliv.

Lodbjerg Fyr. Foto Torben Hedegaard

LODBJERG FYR VED NATTETID
Det årlige familiearrangement Lodbjerg Fyr ved nattetid
blev i år arrangeret og afholdt den 3/8 af de frivillige
ved fyret. Stemningen var høj blandt gæsterne, der kunne blive klogere på livet, hverdagen og arbejdet gennem
tiderne på fyret, områdets natur og dyreliv samt deltage
i lege fra gamle dage.
MATERIALE TIL BRUG VED FORMIDLING VED
LODBJERG FYR
Drejebogen for formidling ved Lodbjerg Fyr, der blev
udarbejdet i 2017 og fungerer som et slags inspirationshæfte for gamle som nye fyrværter, har i 2018 vist sig at
være et ’levende dokument’. Ny viden og nye historier
kommer hele tiden til, og drejebogen er løbende blevet
suppleret med nye input om blandt andet fyrets historie
og teknik – også af nogle af de frivillige.
I 2018 kom også en slags billedbog til, som fyrværterne
har kunnet læne sig op af i deres formidling. Materialet
består af en samling af billeder med relation til Lodbjerg
Fyr, som frivilliggruppen har gravet frem gennem tiden,
og naturen i området.
HÅNDVÆRKERGRUPPEN FOR LODBJERG FYR
I 2018 har den frivillige håndværkergruppe ved Lodbjerg
Fyr arbejdet ufortrødent videre på restaureringen af
det gamle hønsehus, så det i løbet af 2019 kan stå klar
til at huse gæster, der søger ly og læ til at spise deres

madpakker. Håndværkergruppen mødes hver fredag, og
restaureringen tager mere og mere form.
Udover hønsehuset har håndværkergruppen løbende løst opgaver til gavn for gæster ved fyret såsom at
ordne en bindende dør til fyrtårnets platform, bidrage til
opsætning af en hjertestarter ved fyret og konstruere en
lille, beskyttende overdækning til denne. Efter færdiggjort restaurering af hønsehuset har gruppen planer om
at bevæge sig videre til andre vedligeholdelsesopgaver
ved fyret og dets omgivelser, som har deres interesse.
Især håndværkergruppen tog en stor tørn i forbindelse
med efterårets rejsegilde både med hensyn til planlægning, klargøring på dagen og oprydning efter arrangementet.
RESSOURCEGRUPPER I FORBINDELSE MED
UDSTILLINGEN VED LODBJERG FYR
Når restaureringen af Lodbjerg Fyr i 2019 er færdig,
skal de nyrestaurerede lokaler blandt andet rumme en
udstilling, der formidler fyrets kulturhistorie set gennem
et naturhistorisk perspektiv. I den forbindelse har sekretariatet forsøgt at afdække relevansen af at fokusere
på historien om fænomenet fyrfaldne fugle med kyndig
hjælp fra en gruppe bestående af frivillige ressourcepersoner på området. Gruppen har mødtes og sammen diskuteret emnet, og de har mellem møderne hver for sig
dykket ned i baggrundsstof på området. Derudover har
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Gå i gang tur ved Vangså

gruppen præsenteret deres fund for udstillingsoperatøren for den kommende udstilling og stillet sig til rådighed i forbindelse med det fortsatte arbejde på området.
Generelt har der på tværs af den eksisterende frivilliggruppe været – og er det fortsat – stor opbakning til og
interesse i at hjælpe med udstillingen i det hele taget.
VÆRT PÅ TUR OG VED ARRANGEMENTER
Nationalparkværterne formidler også om naturen og
kulturhistorien på et væld af forskellige ture og arrangementer. De tager imod passagererne på turistbus
88, hvor de fortæller om seværdigheder på ruten. De
afholder gratis formidlingsture om det gamle Agger,
klithedens kunstnere, Sorte Næse og byder på vandretur
fra redningsstationen i Lyngby til Batteriet.
Et af de større arrangementer er ’gå i gang ture for
modne motionister’, som afholdes af Støtteforeningen Nationalpark Thy. Gåturene foregår hver tirsdag
formiddag i sommerhalvåret og afholdes et nyt sted i
nationalparken hver gang. Hver tur begynder med, at
nationalparkværten fortæller om naturen og kulturhistorien det pågældende sted, og herefter går deltagerne
i samlet flok de 5-8 km. Gå i gang-turene blev første
gang afholdt i 2010, og de er fortsat meget populære.
I 2018 fik mere end 1500 deltagere glæde af de 25
afholdte ture.
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Jagt og fiskeridag

For andet år blev der arrangeret ’spring på cyklen’, hvor
der syv gange i løbet af året blev arrangeret både en
kort og en lang guidet cykeltur i nationalparken. Cykelturene får flere og flere deltagere og vil også blive
afholdt i 2019, så en ny tradition er måske skabt.

NATURENS BESØGSVENNER – OVERVÅGNING OG
PLEJE AF SJÆLDNE PLANTER
Naturens Besøgsvenner er et folkeligt naturovervågningsprojekt udviklet i samarbejde med Biologisk Forening for Nordvestjylland.

Nationalparkværterne repræsenterer også Nationalpark
Thy på flere messer og arrangementer i løbet af året.
F.eks. Naturstyrelsens årlige jagt- og fiskeridag, julemessen i Nørre Vorupør, Naturmødet i Hirtshals og i år som
nyt på boligdagen ved Krik Vig.

Formålet er at følge udviklingen af særlige planter i nationalparkområdet og sikre gennemførelse af pleje ved
behov samt inddrage frivillige i både overvågningsarbejdet og plejen. Plejen udføres af frivillige eller professionelle alt afhængig af opgavens karakter og omfang.

De frivilliges formidling af nationalparken findes også
online, hvor en gruppe af frivillige fritidsfotografer
formidler store og små nyheder på Facebook-siden Nationalpark Thy fotoreportere. Nyhederne er om begivenheder, som nationalparkens besøgende kan komme ud
at opleve. Det kan være om alt fra vinterbadning i Nørre
Vorupør, til efterårets krondyrbrøl i Hanstholm Vildtreservat og smukke sommerbilleder fra nationalparken.

Dataene videreformidles fra Biologisk Forening for
Nordvestjylland til Naturstyrelsen Thy, der herefter kan
benytte dem til de såkaldte pas på-kort, som anvendes i
arealdriften.

NATURPLEJE OG VEDLIGEHOLD
Naturpleje og vedligehold er også et af fokusområderne
i det frivillige arbejde. Opgaverne udføres både af nationalparkens fasttilknyttede frivilliggrupper og på projektbasis. Naturplejeprojekterne omhandler gerne bevarelse
af de lysåbne naturtyper som klithede, hede og eng;
bevarelse af forekomster af sjældne plantearter; og/eller
indsatser for at rydde invasive arter.

Koordineringen af frivilligindsatsen, afholdelse af opstartskursus, plejeevents og evaluering, opsamling af
data og koordinering af plejeindsatsen gennemføres i
samarbejde mellem Biologisk Forening for Nordvestjylland, Naturstyrelsen Thy og Nationalparkfond Thy.
Projektet har nu kørt i seks år. Frivilligbehovet i projektet vurderes at ligge på ca. 15 grupper. Tilslutningen til
projektet ses i tabellen herunder. Projektet er populært,
så der er oprettet flere grupper og enkelte grupper har
fået flere medlemmer. Samtidigt er der oprettet venteliste for folk, der gerne vil være frivillige i projektet.

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Antal
grupper

5

12

11

14

14

16

Antal
frivillige

10

20

18

22

24

29

Antal tilsete
forekomster

16

46

62

58

69

71

Evalueringen af sæson 2018 viser, at projektet er udbytterigt både for de frivillige og for naturen. Projektet udvikles løbende ud fra erfaringer og input fra de frivillige.
Der er ca. 250 planteforekomster i programmet fordelt
på 19 arter. Arterne registreres i en fireårig cyklus (med
undtagelse af skotsk lostilk, der registreres med en otteårig cyklus), og ved registrering af plejebehov aftales
dette nærmere med Naturstyrelsen Thy.
I 2018 udførte de frivillige i projektet naturpleje for
forekomster af linnæa i Lodbjerg, Stenbjerg og Tvorup
Klitplantage samt forekomster af knærod i Tvorup og
Nystrup Klitplantage.
Derudover blev en forekomst af linnæa plejet af sommerlejrdeltagerne, mens Naturstyrelsen Thy fjernede
rynket rose ved en forekomst af strand-snerle. Yderlige-
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International sommerlejr, rydde Pil ved Vang Sø

re registrerede behov for fjernelse af rynket rose for at
sikre arter som strand-snerle og skotsk lostilk overdrages
årligt til Naturstyrelsen Thy, der løser opgaven i det omfang, det er praktisk og økonomisk muligt.
STIVOGTERE
Støtteforeningen Nationalpark Thy dannede stivogterprogrammet allerede før, nationalparken formelt
blev etableret. De 54 vandreruter i nationalparken har
således i dag alle en vogter eller et vogterpar tilknyttet.
Vogterne sørger for, at der ser ordentligt ud på vandrestierne og indrapporterer større gener til gruppens
tovholder, som er ansvarlig for samarbejdet med Naturstyrelsen Thy. Vogterne hjælper også Naturstyrelsen Thy
og nationalparkfonden med at fylde vandretursfoldere
og nationalparkfoldere op ved stierne.
GRAVHØJE
Støtteforeningen Nationalpark Thy har adopteret plejen
af ni gravhøje ved Tyskerbakken i Stenbjerg Klitplantage. Af kulturhistoriske hensyn har de igen i år ryddet
opvækst på gravhøjene, så de ikke gror til, men fremstår
synlige.
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SOMMERLEJR FOR STUDERENDE
I samarbejde med Naturstyrelsen Thy og Thisted Kommune afholder Nationalpark Thy hvert år en sommerlejr
for unge studerende. Hvert andet år er det for internationale studerende, og hvert andet år for studerende
fra danske naturrelaterede uddannelser. I 2018 var
sommerlejren for internationale studerende, der kom fra
Tyskland, Belgien, Tjekkiet, Italien, Frankrig, Spanien og
Rusland.
Gennem sommerlejren fik de 16 deltagere kendskab til
nationalparkens klithedenatur og for mange af deltagerne var det deres første tur til Danmark. Den internationale lejr arrangeres i samarbejde med Mellemfolkelig
Samvirke.
I løbet af de to uger udførte deltagerne flere naturplejeprojekter for at bevare de lysåbne naturarealer og de
dertilhørende arter:
•

Høslæt i en lysning ved Tved Klitplantage i samarbejde med flere af nationalparkens øvrige frivillige

•

Rydde pilekrat i Vang Sø

Belgiske spejdere, Agger Tange

•

Lave levesteder for stor vandsalamander

•

Rydde invasive ater af bjergfyr og contorta-fyr

Det var dog ikke kun hårdt arbejde, der var også tid til
sjov med kajaktur samt en tur ud for at sanke og lave
mad af naturens spisekammer.
BELGISKE SPEJDERE
For tredje år i træk har en gruppe belgiske spejdere taget en uge ud af kalenderen for med egne ord ”at give
noget igen til naturen”. Turen markerer afslutningen på
deres tid som spejder, inden de selv kan blive spejderledere. I år gjorde spejderne en kæmpe indsats for at
fjerne affald og nye skud af rynket rose efter et rydningsprojekt på Agger Tange. Spejderne fjernede affald
i renderne fra nord for Klitmøller og til Vorupør. Affaldet
i klitterne nord for Vorupør blev fjernet i samarbejde
med en lokal gruppe af pigespejdere fra Vester Vandet.
Projektet med spejderne fra Belgien arrangeres i samarbejde med Naturstyrelsen Thy.

GRATIS ”JULETRÆER”
I december arrangerede nationalparken efter aftale med
en privat grundejerforening, at folk gratis kunne fælde
et bæredygtigt juletræ af sorten bjergfyr eller contorta-fyr. Formålet var at sætte fokus på invasive arter, og
godt 300 personer benyttede sig af tilbuddet, mens
mange flere deltog i debatten på de sociale medier.
Projektet blev for andet år i træk udført på Ejerforeningen Vorupør Klits areal ved Sønder Vorupør.
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9. KOORDINATIONSFORUM FOR
ERHVERVSUDVIKLING

10. NATIONALPARK THY PRODUKTER

COLD HAWAII-RÅDET - UDVIKLING AF DET
OPLEVELSESØKONOMISKE POTENTIALE FOR
NATIONALPARK THY OG COLD HAWAII
Thisted Kommune er projektejer på et projekt, der
handler om øget kommercialisering af Nationalpark Thy
og Cold Hawaii, som Nationalpark Thy bidrager til med
blandet andet sparring og en plads i styregruppen. I
2018 er der afholdt fire møder.

I alt 43 virksomheder har med udgangen af 2018 lov til
at bruge Nationalpark Thys logo på fødevarer og nonfood produkter fra Nationalpark Thy. Listen kan ses på
nationalparkens hjemmeside http://nationalparkthy.dk/
udvikling-og-samarbejde/partnerskab/

Projektet arbejder med flere parallelle spor i bestræbelserne for at skabe et stærkere økonomisk og oplevelsesmæssigt udbytte af de stærke brands i Thy.
Der arbejdes således med at skabe en bedre tilgængelighed af de mange forskelligartede aktører og oplevelsestilbud som er i Thy. Denne tilgængelighed skal opleves
på digitale platforme i form af en intuitiv mersælgende
tilgængelighed på tværs af overnatning, oplevelser, aktiviteter og events. Dette skal samtidig stimulere produktog konceptudviklingen i Thy, så f.eks. nationalparkens
forskellige ansigter og oplevelser i højere grad kommer
til udtryk i konkrete salgbare produkter og koncepter.
Samtidig arbejdes der for et forretningsmæssigt løft af
de mange mindre aktører, hvor målsætningen også er
at skabe grundlag for flere levedygtige iværksættere
indenfor turisme og oplevelsesområdet.
Som en del af projektet arbejdes tillige med udviklingen
af både kapacitets - og kvalitetsdimensionen af feriehusene i Thy. Endelig introduceres Vildmarksdagen som et
nyt attraktivt oplevelsestilbud til familien Danmark.
THISTED OG MORSØ KOMMUNERS NATURRÅD
Nationalparkfond Thy har i 2018 deltaget med en repræsentant i Det Lokale Naturråd for Thisted og Morsø
Kommuner. Det Lokale Naturråds opgave har været at
udarbejde et forslag til Grønt Danmarkskort for Thisted
og Morsø Kommune. Der blev arbejdet konstruktivt i
det bredt sammensatte råd, og der blev gennemført
relevante ændringer til Thisted Kommunes Grønne
Danmarkskort indenfor nationalparkgrænsen. Rådets
arbejdede mundede ud i nogle konkrete anbefalinger
til Thisted Kommunes politikere i august 2018. Det blev
efterfølgende politisk besluttet, at der udarbejdes et
kommuneplantillæg på baggrund af Det Lokale Naturråds anbefalinger.
Anbefalingerne kan findes på Thisteds kommunes hjemmeside.
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Der blev i løbet af året modtaget ansøgninger fra 18
producenter, hvoraf 15 handlede om fornyelse af tilladelsen, der gælder i tre år – nogle af dem dog med nye
produkter. Alle ansøgningerne levede op til de fastlagte
kriterier. Blandt de nye produkter, der fik tilladelse til
at bruge nationalparkens logo, er eddikesyltet salturt
og strandarve fra Nationalpark Thy, salver af lanolin fra
fåreuld og vaniljeis med Thagaard øl.

11. SOCIALØKONOMISKE
VIRKSOMHEDER OG NYTTEJOBS
Dette indsatsområde har der ikke været fundet den
fornødne tid til at få startet op. Kommunen ventes at
skulle have en væsentlig og ledende rolle i arbejdet, hvis
det skal lykkes.

12. NATIONALPARKEN I SKOLEN OG
SKOLEN I NATIONALPARKEN
BEDRE KONTAKT MELLEM NATUR OG
MENNESKER
Alle indsatser under dette indsatsområdet er støttet
med udlodningsmidler til friluftsliv uddelt af Friluftsrådet.
NATIONALPARK THYS FOTOKONKURRENCE FOR
SKOLEELEVER
I foråret 2018 blev Nationalpark Thys fotokonkurrence
for skoleelever lanceret i anledningen af Europarcs årlige
”Day of Parcs” den 24. maj. I samarbejde med Kulturrummet og Thisted Kommune blev der udviklet tre
undervisningsforløb, som gav eleverne kompetencer i at

analyse og tage naturfotos. Cirka 100 elever deltog, og
vinderne blev offentliggjort ved et arrangement på Østre
Skole i Thisted. Vinderne fik flotte præmier fra forretningen Photocare i Thisted. Læs mere om konkurrencen
på undervisning.nationalparkthy.dk/find-opgaver/thy80/.
Fotokonkurrencen gentages i 2019.
JUNIOR RANGER
Hele tre lokale skoler arbejder i skoleåret 2018/2019
med et såkaldt junior ranger-valgfag. De tre skoler er
Tingstrup Skole, Østre Skole og Snedsted Skole, som
tilsammen har omkring 100 elever på junior ranger-linjen. Målet er, at en junior ranger kan formidle og bruge
naturen på naturens præmisser, herunder udvise en
ansvarlig adfærd over for natur- og kulturværdier.
OTTE NYE UNDERVISNINGSFORLØB
I løbet af 2018 blev undervisningsdatabasen suppleret
med yderligere otte undervisningsforløb, så skolerne
nu har 78 forløb at vælge mellem i databasen, som
findes på nationalparkens hjemmesiden her https://undervisning.nationalparkthy.dk/find-opgaver/. 211 elever
fordelt på 13 klasser har i 2018 afprøvet en række af
forløbene.
NYT LEJRSKOLETILBUD I NATIONALPARK THY
I forbindelse med et praktikforløb af en lærer lancerede
nationalparken et nyt lejrskoletilbud i december måned.
Tilbuddene er samlet under syv temaer og er målrettet
henholdsvis overbygnings- og mellemtrinsklasser i hele
Danmark. Se tilbuddene på nationalparkens hjemmeside
her https://nationalparkthy.dk/undervisning/lejrskole/
GOD TILSLUTNING TIL LÆRERKURSER
I samarbejde med blandt andet Naturstyrelsen Thy,
Thisted Kommune og Museum Thy blev der i 2018
gennemført et kursus for pædagogstuderende og tre
lærerkurser indenfor følgende temaer:
•

Krible krable-kursus (Lodbjerg Fyr – 21 deltagere)

•

Kend din nationalpark (bustur i den nordlige del af
NP Thy – 23 deltagere)

•

Fotokonkurrence (Kulturrummet – 8 deltagere)

NATIONALPARKSKOLEN – ET KOMPETENCELØFT
FOR LOKALE BORGERE, FRONTPERSONALE,
FRIVILLIGE OG FORMIDLERE
Friluftsrådet støtter nationalparkens arbejde med at
udvikle en model for kompetenceudvikling inden for
formidling og godt værtsskab. En af de første opgaver
var at lave en kompetencestrategi, og i starten af 2018
godkendte bestyrelsen ”Strategi for udvikling af formidlingskompetencer og værtskab i Nationalpark Thy”. I
strategiens første leveår i 2018 har den dannet grundlag
for afvikling af 22 kurser med samlet set ca. 450 deltagere.

Kompetencestrategien sætter en ramme for, hvordan
Nationalpark Thy kan understøtte de personer, som gæsterne møder i forbindelse med et besøg i Nationalpark
Thy. De lokale aktører støttes i at opnå kompetencer,
som gør dem i stand til at hjælpe gæsterne med at føle
sig velkomne, godt hjulpet og klædt på til at opleve
nationalparken og forstå nationalparkens karakteristiske
natur og kulturhistorie.
Kompetenceprojektet tilbyder kompetenceudvikling til
fem målgrupper
•

Nationalparkvenner, herunder fx sommerhusejere
og lokale borgere

•

Frontpersonale - medarbejdere og ledere i turistbranchen og detailhandlen

•

Frivillige nationalparkværter

•

Nationalparkformidlere, både private og frivillige

•

Lærere i grundskolen

HÅNDBOG OM NATIONALPARK THY
I oktober 2018 udgav nationalparkens sekretariat en
håndbog om Nationalpark Thy målrettet til alle dem,
som gerne vil fortælle om nationalparken til gæster fra
nær og fjern.
Håndbogen er en hjælp til dem, der møder gæsterne i
Nationalpark Thy. Det er f.eks. dem, der møder gæsten
som frivillig vært, formidler, receptionist på campingpladsen og hotellet eller den lokale, der blot gerne
vil hjælpe, når gæster spørger om, hvor de skal starte
besøget i nationalparken.
Håndbogen er et værktøj, som skal gøre dem bedre i
stand til at hjælpe gæsterne til at opleve og forstå Nationalpark Thy. Håndbogen indeholder f.eks. et afsnit om,
hvad en dansk nationalpark er, og hvad der er særligt
for Nationalpark Thy samt en værktøjssamling, som man
kan slå op i og finde hjælp til at vejlede gæsterne til store oplevelser. Bogen indeholder desuden et afsnit med
overskriften VILDT værtskab, der giver råd om, hvordan
man kan møde gæsten med et særligt Thy værtskab.
Læs mere om håndbogen, nationalparkskolen, kompetencestrategien og aktuelle kurser på nationalparkens
hjemmeside https://nationalparkthy.dk/nationalparkskolen/
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13. FORSKNING I NATIONALPARK THY OG BROBYGNING TIL BOSÆTNING

NATIONALPARK THYS LITTERATURDATABASE
Efter at have ligget stille i et par år er litteraturdatabasen opdateret i 2018, og her kan findes et væld af
spændende artikler, bøger, forskningsafhandlinger og
meget mere om Nationalpark Thy. Information findes på
både dansk, engelsk og tysk.
Målet med databasen er at samle alt relevant litteratur
om Nationalpark Thy – også det som af den ene eller
anden grund ikke er søgbart andre steder. Her kan forskere, formidlere og alle andre med særlig interesse for
Nationalpark Thy danne sig et overblik over den viden,
der på nuværende tidspunkt findes om nationalparken
og med et godt overblik fortsætte jagten på spændende
information om alt fra laver og mosser til strategier og
nationalparkplaner.
Litteraturdatabasen er tilgængelig for alle på nationalparkens hjemmeside http://litteraturdatabasen.nationalparkthy.dk/
FORSKNINGSPROJEKTER
Nationalpark Thy samarbejder med en række forskningsog uddannelsesinstitutioner med henblik på at styrke
forskning og undervisning i nationalparken.
I erkendelse af, at afstanden til Thy fra landets forskellige forskningsinstitutioner kan være en barriere i
forhold til at gennemføre projekter i Nationalpark Thy,
har nationalparkfonden skabt mulighed for, at studerende, forskere og lignende kan få dækket udgifter til
overnatning og transport i forbindelse med projekter,
der bidrager med viden af relevans for forvaltningen af
Nationalpark Thy.
I 2018 er der dækket udgifter i forbindelse med en
række projekter:
•

Forskningsprojekt om klitsøernes vegetation og
økologi med anbefalinger til forvaltning (Aarhus
Universitet)

•

Forskningsprojekt om klittens edderkoppefauna i

forbindelse med bekæmpelse af rynket rose (Aarhus Universitet)
•

Specialeprojekt om floristiske gradienter eller typeinddeling af klitlavninger (Aarhus Universitet)

•

DNA-stregkodedatabase for klithedens planter
(Københavns Universitet)

•

Konkurrence mellem honningbier og vilde bier
(Aalborg Universitet)

•

Gennem jordprofiler søges at afdække de overordnede forskelle mellem to typer af klitlavninger
(Aarhus Universitet)

I forbindelse med specialeprojektet om typeinddeling af
klitlavninger gjorde biologistuderende Nikolaj Voldum
Ahlburg et fund af den sjældne plante grenet star, Carex chordorrhiza, på Lodbjerg Klithede. Grenet star har
ikke været fundet i Nationalpark Thy siden 1961, hvor
den dengang blev registreret i Hanstholm Vildtreservat.
WORKSHOP OM TERRESTRISKE NATURTYPER
OG KYSTNATUR I SAMARBEJDE MED
SKOVSKOLEN
I februar var Nationalpark Thy værter for en workshop
arrangeret af Skovskolen, Købehavns Universitet. Fra
alle dele af Danmark deltog 12 deltagere med ansættelser i kommuner, i Naturstyrelsen, i fonde og i private
firmaer.
Formålet med workshoppen var at bidrage til udvikling
af ny litteraturdatabase om forvaltning og pleje af den
danske natur. Nationalpark Thy har konkret bidraget
med arbejdet med ny litteratur om pleje og forvaltning
af klitnaturen. Tanken er, at alt litteraturen bliver offentligt tilgængeligt via en database, der administreres
af Skovskolen, og som støttes økonomisk af 15. Juni
Fonden.

PRAKTIK – FRA BYBO TIL THYBO
Nationalparkfond Thy har i 2018 medvirket i Erhvervsforum Thys projekt fra bybo til thybo, hvilket har til
formål at trække studerende til Thy i praktik i forskellige
virksomheder. Projektet giver unikke muligheder for at
blive dus med Thy i en periode af livet, hvor man stadig
er rimelig fleksibel mht. bosætning.
Siden den 1. september og frem til ultimo juni er en
Skov- og Landskabsingeniørstuderende i praktik hos
Nationalpark Thy. Praktikanten deltager i sekretariatets
daglige arbejde med primær fokus på naturområdet og
får på den måde indsigt i, hvad det vil sige at arbejde i
en dansk nationalpark.
ØVRIGE ARRANGEMENTER MED FOKUS PÅ
FORSKNING OG BOSÆTNING
BESØG AF JORDBRUGSTEKNOLOGISTUDERENDE
Jordbrugsteknologistuderende fra Århus Universitet blev
introduceret til udpegningsgrundlaget for Nationalpark
Thy, og hvad det vil sige at være nationalpark i Danmark. De lærte om landskabsdannelse og klithedenatur
nord for Lodbjerg Fyr og diskuterede naturplejeprojekter
på klitheden vest for Svankær.
BESØG AF GEOGRAFISTUDERENDE
Geografistuderende fra Göteborg Universitet havde
en hel dag med nationalparkens leder og en tidligere
geografilærer fra Thisted Gymnasium. De studerende
besøgte området ved Lodbjerg Fyr for at blive klogere
på sandflugt, kysterosion og kystskrænter og tog til
Isbjerg ved Nors Sø for at opleve en karstsø og se på
landhævninger.
CHARMEOFFENSIV FOR LÆGER
En kold - men smuk - lørdag i april holdt Thisted Kommune en charmeoffensiv for yngre læger for at tiltrække
dem til området. En medarbejder fra Nationalpark Thy
bidrog til arrangementet med et kort oplæg om nationalparken og derefter en gåtur i klitheden fra Klitmøller
mod Vangså.

Grenet star
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NATIONALPARKPLANENS
INDSATSOMRÅDER 14-22

PROJEKTANSØGNINGER

NETVÆRK OG SAMARBEJDE

INDSATSOMRÅDE 14, 16-19 SAMT 21-22.
Her er der ikke lavet nogen projekter i 2018.

Sideløbende med årets arbejdsopgaver har der været en
tæt dialog med en række fonde med mere især vedrørende projektet ”Trædesten til Naturen – mageløse
oplevelser i Nationalpark Thys storslåede natur”. Dertil
kommer også mindre projekter, hvor det har vist sig
muligt at søge ekstern finansiering til at medvirke til at
gennemføre nationalparkplanens indsatsområder.

Nationalparkens sekretariat har i 2018 vedligeholdt og
udbygget et rigt netværk af samarbejdsparter. Grundtanken bag meget af arbejdet i nationalparkens sekretariat er, at det er af største vigtighed at aktivere de mange kræfter, der findes i samfundet omkring os – lokalt,
regionalt, nationalt og internationalt – som arbejder
med emner af relevans for Nationalpark Thy. Det handler i høj grad om gennem samarbejde at få et resultat,
der bliver større end summen af de enkelte dele.

med fokus på erfaringer med involvering af frivillige i
nationalparkens arbejde.

De forskellige netværk kan bruges til at

Nationalpark Thy deltager desuden i Cold Hawaii rådet.
I 2018 har rådets arbejde handlet om at strukturere arbejdet med at udarbejde en ny udviklingsplan i relation
til Cold Hawaii.

15. BEKÆMPELSE AF INVASIVE ARTER
Naturstyrelsen Thy og Thisted Kommune har i 2018 som
led i EU LIFE REDCOHA-projektet fortsat det omfattende
arbejde med at rodfræse store bestande af rynket rose
i blandt andet Natura 2000-områderne i Nationalpark
Thy.
Ligeledes har deltagerne på årets sommerlejr bekæmpet invasive arter – læs mere i beretningens afsnit 8 om
frivilligindsatser.
20. FACILITETER
Naturstyrelsen Thy nedlagde i 2016 et toilet nær den
lange mole (høfde 72) på Agger Tange, som gav dønninger langt ind i flere organisationer og medførte
blandt andet en henvendelse fra nationalparkens bestyrelse til ministeren.
I 2018 har nationalparkens bestyrelse besluttet at søge
en ny toiletbygning opført på stedet. Det er aftalt med
Naturstyrelsen Thy og Thisted Kommune, at driften af
toiletbygningen fremover dækkes i fællesskab mellem
de tre organisationer. Der er søgt tilladelse til genopførelse, og dispensation er opnået fra Kystdirektoratet. De
øvrige tilladelser afventer endelig udformning af nedsivningsanlægget. Bygningen er derfor ikke blevet opført i
2018.

Nationalpark Thy har i 2018 på baggrund af ansøgninger fået eksterne midler fra:
•
•
•

Realdania har bevilget 3,5 mio. kr. til etablering af
Nationalparkcenter Thy

•

Give inspiration til Nationalpark Thys drift, udvikling og informationsvirksomhed

A. P. Møller Fonden har bevilget 8 mio. kr. til etablering af Nationalparkcenter Thy

•

Skabe direkte samarbejdsprojekter

•

Tiltrække opmærksomhed om Nationalpark Thy
som fx feriemål, forskningsobjekt og bopæl

•

Udbrede erfaringerne fra Danmarks første nationalpark til gavn og inspiration for andre

Oticon Fonden har bevilget 1 mio. kr. til etablering
af Nationalparkcenter Thy

Støtteforeningen Nationalpark Thy har fortsat indsamlingen til Nationalparkcenter Thy og nåede i 2018 tæt
på målet på 1,5 mio. kr.
Der er desuden tæt kontakt til andre fonde om de sidste
dele af projektet Trædesten til Naturen, som beløber sig
til i alt ca. 81 mio. kr.
Biologisk Forening for Nordvestjylland har opnået
476.560 kr. fra Den Danske Naturfond til et projekt, der
skal genetablere levesteder for ensianblåfugl. Projektet
ledes af Nationalpark Thy.

Når det er muligt og relevant, deltager Nationalpark Thy
f.eks. i møder, konferencer og workshops arrangeret af
EUROPARC Federation. Som led i dette har Nationalpark
Thy deltaget i EUROPARC Federations årsmøde i Cairngorms National Park i Skotland og her blandt andet
medvirket med en stand på årsmødets markedsplads

Nationalpark Thy har i november 2018 haft besøg af
forskellige aktører omkring den nye norske Raet Nasjonalpark i Sørlandet, som var meget interesserede i at
bygge deres arbejde på erfaringer fra Nationalpark Thy,
trods det, at Norge har haft nationalparker igennem en
længere årrække.

Dertil kommer medvirken ved møder, konferencer og
workshops i en række relevante fora og netværk i
Danmark. I 2018 har dette bl.a. resulteret i at deltage i
Naturmødet i Hirtshals sammen med flere af de andre
danske nationalparker, medvirket i et debatmøde om
fødevareturisme i maj samt om etableringen af Statens
Museum for Kunst i Thy i september.
Nationalpark Thy har desuden medvirket som oplægsholder på en kursusdag arrangeret af Landbrugsstyrelsen og SEGES i Thy i august, som oplægsholder på
Wilhjelmkonferencen i København i november samt som
oplægsholder i relation til turistforeningens satsning
”Thy i Århus”.

Eksterne bevillinger med mere siden nationalparkens
etablering kan ses samlet i bilag 2.

NATIONALPARKERNES
FORMANDSFORUM
Nationalparkens bestyrelsesformand og leder deltager i
Nationalparkernes Formandsforum, hvor der udveksles
erfaringer og drøftes emner af fælles interesse. Der har
været to møder i formandsforum i 2018 – i Nationalpark
Thy og i Mols Bjerge. I 2018 blev Nationalpark Kongernes Nordsjælland indviet, således at formandsforum nu
består af fem nationalparker.
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BEMÆRKNINGER TIL
ÅRSREGNSKABET

OVERSIGT OVER BILAG

BILAG 1.
ÅRSRAPPORTBILAG FRA MILJØSTYRELSENS ÅRSRAPPORT
BIDRAG FRA NATIONALPARK THY TIL ÅRSRAPPORT
FOR 2018.

REDEGØRELSE FOR RESERVATION
Bestyrelsen for Nationalparkfond Thy har med udgangen af 2018 reserveret 4,4 mio. kr. fra opsparingen til
projekter i 2019-20, som led i implementeringen af
Nationalparkplan 2016-22. Størstedelen heraf, er reserveret til ”Trædesten til Naturen” som egenfinansiering
til brug sammen med midler, der er rejst fra fonde, kommune, region m.fl. Trædesten til naturen har et samlet
budget på ca. 81 mio. kr. Opsparingen sker i overensstemmelse med intentionerne i Lov om nationalparker.
De øvrige midler fra opsparingen indgår i egenfinansiering under Trædesten til Naturen i de kommende år.

BILAG 1.
ÅRSRAPPORTBILAG FRA MILJØSTYRELSEN
BILAG 2.
SAMLET OVERSIGT OVER TILSAGN, TILSKUD M.V.
TIL NATIONALPARK THY 2008-18
BILAG 3.
RESERVATIONER
BILAG 4.
OVERSIGT OVER AKTIVITETER I NATIONALPARK
THY 2018 I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSENS
FORMÅL OG MÅLSÆTNINGER

Reservationerne fremgår af bilag 3
BILAG 5.
KORTBILAG TIL INDSATSOMRÅDER 1-3

UDDRAG FRA ÅRSBERETNING:
Nationalparkfond Thy fyldte i august 2018 10 år. Nationalparkfonden har i 2018 arbejdet for at styrke sammenhængen i klitnaturen og genskabe naturlig hydrologi, bl.a. gennem en forundersøgelse af, hvordan der
kan skabes sammenhæng imellem levesteder for sårbare
arter som ensian-blåfugl og tinksmed mellem Ålvand og
Vangså klitheder. Konkrete naturgenopretningsprojekter på privatejede arealer afhænger trods interesserede
lodsejere desværre af, at der gives mulighed for undtagelse fra EU’s de minimis forordning, hvilket fortsat er
under afklaring i ministeriet. Gennem aftaler med 5 af
8 TV2 regioner, nåede Nationalpark TV potentielt set ud
til 2,7 mio. danskere med ugentlige udsendelser fra Nationalpark Thy. I 2018 blev iværksat en række aktiviteter
i relation til det 81 mio. kr. store projekt ”Trædesten
til naturen” takket være betydelige donationer fra en
række fonde m.v.

delen af de reserverede 5,7 mio. kr. er egenfinansiering
i forhold til de mange fondsmidler m.v. som er rejst til
projektet.
KORTE FAKTA OM NATIONALPARKEN:
Nationalparkfond Thy har til ansvar at etablere og
udvikle Nationalpark Thy, der med 244 km2 rummer en
enestående og storslået klitnatur, der er skabt af havet,
vinden, sandet og saltet. Området rummer desuden en
historie, der vidner om menneskets kamp mod sandet
gennem århundreder. Visionen er, at den internationalt
værdifulde natur styrkes og beskyttes, og samtidig kan
være til glæde for mange besøgende og til gavn for lokalsamfundet. Nationalparkfonden beskæftigede ultimo
2018 9 ansatte. Hertil kommer en stor indsats fra de
medvirkende organisationer samt mere end 100 aktive
frivillige.

Restaurering af Lodbjerg Fyr og indretning af fyrkomplekset som en ”trædesten til naturen” har været i
støbeskeen længe. I foråret 2018 blev første spadestik
taget, og restaureringsprojektet har været i fuld gang
lige siden. I 2018 var der desuden prækvalifikation på
rådgiveropgaven Nationalparkcenter Thy. Langt største-
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RESULTATOPGØRELSE:

UDGIFTER

INDTÆGTER

(kr)
Finanslovsbevilling

(kr)

Udviklings- og driftsopgaver
NPT Administration, budget og bevilling

Bevilling

7.900.000

NPT Feriepengeforpligtelse m.v.

747.975

Finanslovsbevilling i alt

7.900.000

NPT LØN Refusion m.v.

-19.674

NPT Bestyrelse, råd og udvalg

641.527

Øvrige Indtægter
NPT Administration, budget og bevilling

15.659

NPT Nationalparkplan & beretning

41.684

NPT Nationalpark TV

239.940

NPT Naturlig hydrologi

518.529

NPT Formidlingssteder

243.936

NPT Forøge sammenhæng i klithedenatur

937.957

NPT Vidensgrundlag for adaptiv naturforvaltning

190.994

NPT Vidensgrundlag for adaptiv naturforvaltning
NPT Mere dyreliv på din sommerhusgrund
Øvrige indtægter i alt

8.000
30.000
537.535

Indtægter vedr. eksternt finansierede projekter i 2018
TTN - Lodbjerg Fyr

4.194.852

NPT Mere dyreliv på din sommerhusgrund

77.113

NPT Vestergaard - Ensianblåfugl

31.316

NPT Kulturhistorisk atlas

7.934

NPT Friluftsfaciliteter

6.906

TTN – Nationalparkcenter

370.269

NPT Masterplan for formidling

TTN - Bedre forhold mellem natur

622.728

NPT Informationsvirksomhed

TTN - Formidling-nordea-projekt*

1.118.230

TTN - Ekstra Frivilligkoordinator (LØN)

212.792

NPT Nationalpark TV

13.523
345.453
1.368.330

NPT Et stærkt brand, inkl. formidling

161.791

TTN - Involverende naturformidling

27.113

NPT Naturmøde Hirtshals

TTN Mere end øjet ser

-7.441

NPT Formidlingssteder

542.605

NPT Forskning og brobygning

156.210

NPT Netværk af frivillige

303.057

Indtægter vedr. eksternt finansierede projekter i 2018 i alt
INDTÆGTER I ALT

6.538.544
14.976.080

NATIONALPARKFOND THY

22.850

NPT Koordinationsforum for erhvervsudvikling

10.341

NPT Nationalpark Thy produkter

14.112

Udviklings- og driftsopgaver i alt
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Udgifter vedr. eksternt finansierede projekter i 2018
TTN - Lodbjerg Fyr

(kr)
4.932.180

TTN - Nationalparkcenter

408.501

TTN - Bedre forhold mellem natur

584.853

TTN - Formidling-nordea-projekt*

651.779

TTN - projektledelse (LØN)*

379.101

TTN - Frivilligkoordinering (LØN)*

446.059

TTN - Kommunikation (LØN)*

430.795

TTN - Ekstra Frivilligkoordinator (LØN)

212.792

TTN - Involverende naturformidling

35.247

Udgifter vedr. eksternt finansierede projekter i 2018 i alt

8.081.307

UDGIFTER I ALT
ÅRETS RESULTAT

NOTE OM ANLÆGSAKTIVER:
Nationalpark Thy har et enkelt anlægsaktiv:
Svaneholmhus, Aggervej 35, 7770 Vestervig, der blev opført i 2012 for ca. 3,5 mio. kr.
LEDELSESPÅTEGNING:
Nationalparkfond Thys regnskab indgår i henhold til indgåede aftaler i Miljøstyrelsens årsrapport for 2018. Regnskabet føres af Naturstyrelsen, mens Miljøstyrelsen fører tilsyn med nationalparkfondene.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiviteter for perioden 1. januar
2018 til 31. december 2018. Det er endvidere vores opfattelse, at beretningen indeholder en retvisende redegørelse for fondens aktiviteter.
Nationalparkens bestyrelse tog på sit møde d. 27. marts 2019 regnskabet til efterretning.
Hurup, d. 27. marts 2019

15.436.417
-460.337

Torben Juul-Olsen
Bestyrelsesformand

Else Østergaard Andersen
Leder

*Indtægter vedr. enkelte eksternt finansierede projekter er tilknyttet udgifter fra flere delprojekter

Opsparing
Opsparing

(kr)
5.721.429

Opsparingen er reserveret som egenfinansiering ift. de eksternt finansierede projekter under Trædesten til naturen til samlet 81 mio. kr. alt inklusive (både kontant tilskud og in kind tilskud).

Opgørelse af balanceposteringer ultimo 2018:

(kr.)

Arbejde udført for fremmed regning, tilgodehavende:

3.535.400

Arbejde udført for fremmed regning, skyldig aktivitet:

0

Hensættelse af afgivne, endnu ikke udbetalte, tilsagn til eksterne parter: 0 kr.

0

Hensættelse af feriepengeforpligtelse m.v.**:

747.975

**Feriepengeforpligtelsen er opbygget over årene 2009-18, men har aldrig tidligere været optaget på Nationalpark Thys balance. Udgiften til afholdelse af feriepenge i forbindelse med fratrædelse har været udgiftsført på det
pågældende år. Naturstyrelsen har d. 18/1 2019 oplyst, at der fremover skal hensættes feriepenge for alle ansatte,
og det fulde beløb indgår desuden som en udgift i 2018.
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BILAG 2.
SAMLET OVERSIGT OVER TILSAGN, TILSKUD M.V.
TIL NATIONALPARK THY 2008-18
DIREKTE TILSAGN OM
TILSKUD

VÆRDI FOR
NP THY

Radio- og TV-nævnet

Tilskud til Nationalpark TV, 2009-2013

Friluftsrådet

Tilskud til FormidlingsNetværk Nationalpark Thy
2011-2013

Thisted Kommune

Tilskud til istandsættelsesarbejder på Lodbjerg
Fyr 2011-2012

200.000

Lokale- og Anlægsfonden

Tilskud til Svaneholmhus, faciliteter

300.000

Arbejdsmarkedets Feriefond

Tilskud til Svaneholmhus, formidling

650.000

Snedsted Nørhå Sparekasses Jubilæumsfond

Tilskud til film om Ålvand Klithede

35.000

Færch fonden

Tilskud til forprojekt, Lodbjerg Fyr

100.000

Region Nordjylland

Tilskud til projekt "Erhvervsudvikling i Nationalpark Thy - netværksdannelse og kompetenceudvikling"

250.000

Naturstyrelsen

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

600.000

Naturstyrelsen

Tilskud til Lodbjerg Fyr - restaurering og formidling

1.500.000

Thisted Kommune

Tilskud til Lodbjerg Fyr - restaurering og formidling

600.000

Friluftsrådet

Tilskud til "På sporet af Nationalpark Thy

Region Nordjylland

Tilskud til "Nationalpark Thy Møbler"

Friluftsrådet

Tilskud til FormidlingsNetværk Nationalpark Thy
2014-2016

1.170.000

Thisted Kommune

Tilskud til Nationalparkcenter Thy

2.000.000

Region Nordjylland,
Thisted Kommune og Thy
Turistforening

Tilskud til "Mere end øjet ser"

Friluftsrådet

Tilskud til "Mistbænk binder skoler og Nationalpark Thy sammen"

14.700

Friluftsrådet

Tilskud til High5 - formidling af karakteristiske
arter

30.000

Børns møde med kunsten

Tilskud til "Landshape - udvikling og afprøvning
af undervisningsforløb

34.533

Realdania

Tilskud til Lodbjerg Fyr - restaurering og formidling

3.600.000
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610.439
1.300.000

SAMLET
PROJEKTSUM

Thisted Kommune

Øget tilskud til Lodbjerg Fyr - restaurering og
formidling

800.000

Friluftsrådet

Tilskud til "High5 - Historic"

Friluftsrådet

Tilskud til "Trædesten til naturen - bedre kontakt mellem natur og mennesker"

Nordea-fonden

Tilskud til "Trædesten til naturen"

Naturstyrelsen Thy

Tilskud til restaurering af klimaskærmen på
Lodbjerg Fyr

Thisted Kommune

Tilskud til "Trædesten til naturen"

5.000.000

Vækstforum Nordjylland:
Regionsrådets udviklingsmidler

Tilskud til "Trædesten til naturen"

2.800.000

Friluftsrådet

Tilskud til "Involverende naturformidling"

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

Tilskud til "Mere dyreliv på din sommerhusgrund i Nationalpark Thy"

Støtteforeningen Nationalpark Thy m.fl.

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

1.500.000

Salg af tv-udsendelser
(2010-2017)

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

2.328.500

Realdania

Tilskud til Nationalparkcenter Thy

3.500.000

A. P. Møller Fonden

Tilskud til Nationalparkcenter Thy

8.000.000

Oticon Fonden

Tilskud til Nationalparkcenter Thy

1.000.000

65.500
2.098.500
13.820.000
600.000

370.000
30.000

72.500
155.000

280.000

VÆRDI AF DIREKTE
TILSKUD I ALT

55.414.672

55.414.672

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

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

3.764.600

25.204.800

Radio- og TV-nævnet

Tilskud til Nordvestjysk Lokal TV (2014-18)

1.963.593

3.927.186

VÆRDI AF PARTNERSKABERNE FOR NATIONALPARK THY OG PROJEKTET I SIN HELHED

5.728.193

29.131.986

TILSKUD M.M. SOM HELT ELLER DELVIST INDGÅR ELLER KOMMER TIL
AT INDGÅ I NATIONALPARK THYS REGNSKABER

61.142.865

84.546.658
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OVERSIGT OVER "IN KIND" TILSKUD TIL NATIONALPARK THY

OVERSIGT OVER PROJEKTER, SOM NATIONALPARK THY HAR BIDRAGET TIL (FX KONTANT TILSKUD,
STØTTESKRIVELSE TIL FONDSANSØGNINGER, IN KIND YDELSER FX I FORM AF MANDTIMER M.M.)

TV Midt-Vest

Stiller arkivmateriale gratis til rådighed for Nationalpark TV

ikke værdisat

Thisted Kommune

Betaler en del af huslejen for besøgscentret v.
Stenbjerg Landingsplads

ikke værdisat

Thisted Kommune

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

Thisted Kommune

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

Thisted Kommune

Hanstholm Fyr, restaurering (igangværende)

Thisted Kommune

Skoleindsats

Thisted Kommune

Skolen i Nationalparken (Klasseværelset)

Thisted Kommune

Produktion og opsætning af skilte til seværdigheder i NP Thy (check tallet ved lejlighed)

IN KIND YDELSER I ALT

Arbejdsmarkedets Feriefond, Trafikministeriet,
m.fl.

"Adgang til Nationalpark Thy" (projektejer Naturstyrelsen Thy)

31.231.227

31.231.227

Erhvervsministeriets konkurrenceudsatte pulje

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

500.000

5.200.000

300.000

300.000

3.000.000

3.000.000

15. Juni Fonden

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

313.000

313.000

16.000.000

16.000.000

15. Juni Fonden

Mosserne i Nationalpark Thy (HabitatVision)

500.000

500.000

600.000

600.000

15. Juni Fonden

Laverne i Nationalpark Thy (HabitatVision)

559.578

559.578

69.000

69.000

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

368.181

368.181

180.000

180.000

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

Yderområder på forkant (Thisted Kommune)

500.000

1.125.000

Danmarks Naturfredningsforening med tilskud fra VELUX FONDEN

Grønt Guld - aktiv i naturen: Folk & Fisk

16.000

2.000.000

EU Life+ Redcoha

Naturstyrelsens andel af projektet, som udføres
i Nationalpark Thy

EU Life+ Redcoha

Thisted Kommunes andel af projektet, som
udføres i Nationalpark Thy

2.750.000

21.059.749

Den Danske Naturfond

Indsats for Ensian-Blåfugl ved Vestergaard i
Nationalpark Thy

476.000

476.000

Erhvervsministeriets
Landdistriktspulje

Tilskud til "En dag i vildmarken"

165.000

535.000

15. Juni Fonden

Guldsmede i Nationalpark Thy

193.101

19.969.000

19.969.000

ikke opgjort

I ALT

37.572.087

63.367.735

SAMLET VÆRDI TILFØRT UDOVER MIDLER FRA FINANSLOVEN
TIL NATIONALPARK THY

118.683.952

167.883.393

Dertil kommer, at området efter udpegningen af Nationalpark Thy generelt har tiltrukket donationer fra fonde,
tilskud fra LAG-midler m.m., hvor nationalparken ofte angives som årsag til bevillingen
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BILAG 3.
RESERVATIONER

BILAG 4.
OVERSIGT OVER AKTIVITETER I NATIONALPARK THY 2018 I
HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSENS FORMÅL OG MÅLSÆTNINGER
OVERSIGT OVER AKTIVITETER I NATIONALPARK THY 2018
Nedenfor opgøres nationalparkens aktiviteter i forhold til bekendtgørelsens formål og målsætninger.

RESERVATIONER TIL PROJEKT TRÆDESTEN TIL NATUREN
Anlægsprojekter

opgavenr.

Reserveret
år

Beløb (kr.)

Beløb
videreført
til 2018
(kr.)

Forbrug
2018 (kr.)

Beløb
videreført
til 2019
(kr.)

Forventet
afsluttet
(år)

TTN - Lodbjerg
Fyr

440131/
440134

2014-2016

1.370.000

1.243.554

737.328

506.226

2019

TTN – Nationalparkcenter

440133

2015-2017

2.000.000

2.000.000

38.232

1.961.768

2021

SUM
ANLÆGSPROJEKTER

2.467.994

FORESLÅET RESERVERET I ØVRIGT TIL INDSATSOMRÅDER
Naturlig
hydrologi

440118

2016-2017

Naturlig
hydrologi

440118

2018

1.000.000

Kulturhistorisk
atlas

440127

2017

115.000

SAMLET SUM PÅ RESERVATIONER
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963.421

963.421

115.000

0

963.421

128.695

871.305

0

115.000

§2, 1) AT BEVARE, STYRKE OG UDVIKLE NATUREN, DENS KONTINUITET, SAMMENHÆNG OG
FRIE UDVIKLING, ISÆR FOR DE NATIONALT OG INTERNATIONALT BETYDNINGSFULDE KLIT- OG
KLITHEDELANDSKABER OG NÆRINGSFATTIGE SØER OG VÅDOMRÅDER
§3, 1) DE VÆSENTLIGSTE NATURTYPER SOM STRANDE, KLITTER, KLITHEDER, STRANDENGE, KALKRIGE
OVERDREV OG SØER SKAL BEVARES, OG DERES UDBREDELSE, KVALITET OG MANGFOLDIGHED
STYRKES. DE SKAL BESKYTTES MOD TILGRONING, AFVANDING, NÆRINGSSTOFTILFØRSEL, INVASIVE
ARTER M.V. OG UDVIKLES TIL AT BLIVE BÆREDYGTIGE OG DYNAMISKE ØKOSYSTEMER MED NATURLIG
VANDBALANCE MV.

Aktivitet/Projekt

Forventet effekt

Ressourceforbrug (kr./
tid)

Gearing af indsats (kr./
tid)

440118/ 910111
Grønslets rende

Genskabelse af fugtig klitnatur, øget udbredelse og
kvalitet af naturtypen klitlavning, mere dynamisk
og naturligt vandregime.
Dele af området er i dag
agerjord, der kan dyrkes.

16.750 kr.
Dertil kommer arbejdstid
– løn kan ikke konteres på
lokalopgaver og er derfor
konteret på opgaveniveau.

Naturstyrelsen Thy har i
2018 gennemført den del
af det samlede projekt,
der ligger på statsejede
arealer (ca. 60 ha). Værdien heraf er ikke opgjort.
Der var LIFE midler til
projektet i 2018. Juridiske
komplikationer ifm de
danske nationalparkfondes mulighed for udbetaling af erstatning forhindrede at projektet blev
gennemført i 2018. LIFE
midlerne blev omdirigeret
til andet projekt grundet
deadline.
Timetal for NST og Thisted Kommune i 2018
skønnes til ca. 60 timer.
Derudover anvender departementet og de øvrige
nationalparker tid på
løsning af forhindringen
omkring erstatningsudbetaling. Dertil kommer
private lodsejeres timer.

440118/910108
Messingtoft Sande, naturlig hydrologi, vandkvalitet
søer, samarbejde NST

Genskabelse af fugtig
klitnatur, øget udbredelse
og kvalitet af naturtypen,
samt forbedret vandkvalitet nedstrøms i Possø

59.395 kr.
Dertil kommer arbejdstid
– løn kan ikke konteres på
lokalopgaver og er derfor
konteret på opgaveniveau.

Naturstyrelsen Thy har i
2018 brugt ca. 25 timer
på at besigtige arealet,
gennemgå den tekniske
forundersøgelse og holde
møder om den videre
proces. Privat lodsejer har
brugt 5 timer på at gennem gå projektet.

2019

4.417.720
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440118 Forundersøgelse
af projekt om naturlig
hydrologi mm vest for
Førby Sø

Genskabelse af fugtig
klitnatur, øget udbredelse
og kvalitet af naturtypen,
forbedret vandkvalitet
i nedstrøms Førby sø.
Landbrugs-jord tages
ud af omdrift, der giver
udbredelse af naturtypen
klithede.

24.215 kr.
Dertil kommer arbejdstid
– løn kan ikke konteres på
lokalopgaver og er derfor
konteret på opgaveniveau.

De 3 lodsejerne har i
2018 brugt anslået 50
timer på møder og gennemlæsning af projektforslag. Thisted Kommune
har på projekt området
gravet to vandhuller til
glæde for stor vandsalamander og har desuden
ved flere lejligheder besigtiget arealet for at sikre
det videre projekt.

440118 Forundersøgelse
genetablering af sø vest
for Svankær

Naturlig hydrologi og
øgning i naturværdier
knyttet til vand

28.335 kr.
Dertil kommer arbejdstid
– løn kan ikke konteres på
lokalopgaver og er derfor
konteret på opgaveniveau.

Dertil kommer 24.000 kr
fra Thisted kommune til
hegning af arealet. Thisted Kommune har registreret planter på arealet
anslået tid 15 timer.

440118 Løn ifm. ovenstående projekter om
naturlig hydrologi

Naturlig hydrologi og
øgning i naturværdier

389.834 kr.

Se ovenstående.

440120 Videns- og forvaltningsdag

Forvaltere i lokalområdet
opdateres på ny viden.
Forvaltningen af området
forbedres.

10.707 kr.
Dertil kommer arbejdstid
– løn kan ikke konteres på
lokalopgaver og er derfor
konteret på opgaveniveau.

Hertil kommer den tid,
som Aarhus Universitet
samt deltagerne i øvrigt i
videns- og forvaltningsdagen har brugt – skønnet
mindst 100 timer (Naturstyrelsen Vendsyssel, Thy
og Vestjylland, Thisted
Kommune m.fl.)

440122/910021
Naturpleje gennem frivilligindsatser

En gruppe belgiske
spejdere fjernede affald
og ryddede den invasive
rynket rose på Agger.
De ryddede affald i klitterne og renderne mellem
Vangså og Vorupør i samarbejde med en gruppe
danske spejdere.

500 kr.
Dertil kommer arbejdstid
– løn kan ikke konteres på
lokalopgaver og er derfor
konteret på opgaveniveau
(440143).

300 t frivilligt arbejde.

440122/910068
International sommerlejr
for unge fra hele Europa

Naturpleje:
- Høslet på skoveng
- Rydning af invasive arter
- Lave levesteder til stor
vandsalamander
- Rydde pil i mose

54.072 kr.
Dertil kommer arbejdstid
– løn kan ikke konteres på
lokalopgaver og er derfor
konteret på opgaveniveau
(440143).

Sommerlejren blev arrangeret i samarbejde med
Naturstyrelsen Thy, Thisted Kommune og Mellemfolkeligt Samvirke.
Værdien af deres timer
er ikke søgt opgjort. De
frivillige deltagere samt
nationalparkens frivillige
brugte tilsammen skønnet
950 t
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§3, 2) DER SKAL SKABES STØRRE SAMMENHÆNG MELLEM NATIONALPARKENS NATUROMRÅDER OG
LANDSKABER, HERUNDER ISÆR KLIT- OG KLITHEDEAREALER. OMRÅDERNES SAMSPIL MED KYSTEN OG
HAVET SKAL STYRKES

Aktivitet/Projekt

Forventet effekt

Ressourceforbrug (kr./
tid)

Gearing af indsats (kr./
tid)

440119 Rydning af opvækst på A.P Møller areal

Sikring af sammenhæng
i klithedenatur. Indsats
mod tilgroning

110.324kr
Dertil kommer arbejdstid
– løn kan ikke konteres på
lokalopgaver og er derfor
konteret på opgaveniveau.

Skov- og landskabs-ingeniørstuderende og
praktikant Line Kragelund
Stjernholm har brugt 25
timer på at gennemføre
opgaven.

440119 Rydning Lyngbyvej 12B

Sikring af sammenhæng
i klithedenatur. Indsats
mod tilgroning

0 kr. faktura først modtaget i 2019

SLING-praktikant Line
Kragelund Stjernholm
har brugt 40 timer på at
gennemføre opgaven.

440119/910111 Rydning
af opvækst ved Grønslets
Rende

Sikring af sammenhæng
i klithedenatur. Indsats
mod tilgroning

21.600 kr.

SLING-praktikant Line
Kragelund Stjernholm
har brugt 15 timer på at
gennemføre opgaven.

440154 Indsats for Ensianblåfugl, genskabelse
af klithede
Samarbejde med BFN og
en privat lodsejer

Forbedring af en sårbar
populations levested
og bedre sammenhæng
til andre levesteder for
arten.

35.956 kr.

Den Danske Naturfond
har bevilget 476.560 kr til
projektet.
Biologisk Forening for
Nordvestjylland skønnes
at have brugt ca. 70 timer
på registrering m.v.

440119/910146 Forundersøgelse Sammenhæng
mellem Ålvand og Vangså
Klithede
Samarbejde med NST Thy

Mulighed for at igangsætte konkret projekt til væsentlig forbedring af de
højt værdifulde klitheder

295.183 kr.
Dertil kommer arbejdstid
– løn kan ikke konteres på
lokalopgaver og er derfor
konteret på opgaveniveau.

Arbejdstimer fra Naturstyrelsen Thy skønnet til
80 timer til besigtigelse,
sparring ift. udbud og
tilbud, samt deltagelse
i følgegruppe. Hertil kommer tid, som to
bestyrelsesmedlemmer
har brugt til at medvirke
i følgegruppen – skønnet
ca. 100 timer.

440148 Projekt ”Mere
dyreliv på din sommerhusgrund”

Oplysning og dermed
bedre naturpleje i sommerhusområder.

76.828 kr.

30.000 kr. fra ”Johanne
Henriette og Hans Kristian
Madsens Hjælpefond for
Dyr af 31/12 1999”
150 timer fra frivillige til
arrangementet.

440118/440119Projekt
”Min Natur”

Oplysning og større
ejerskab for naturen på
privatejet grund. Konkrete
naturplejeprojekter.

10.000 kr.
Dertil kommer arbejdstid
– løn kan ikke konteres på
lokalopgaver og er derfor
konteret på opgaveniveau.

Lodsejermøder 50 timer
fordelt på 7 lodsejere.
SLING-praktikant Line
Kragelund Stjernholm
250 timer på at opdatere
registreringer.
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440118 Oprensning af
vandhul

Forbedret ynglesucces for
Stor Vandsalamander og
andre padder og smådyr

11.160 kr.
Dertil kommer arbejdstid
– løn kan ikke konteres på
lokalopgaver og er derfor
konteret på opgaveniveau.

Lodsejer har bidraget med
2.480 kr. og Thisted Kommune med 11.160 kr.

440119 Hegning til helårsafgræsning

Positiv udvikling af naturtypen overdrev.

4.869 kr.
Dertil kommer arbejdstid
– løn kan ikke konteres på
lokalopgaver og er derfor
konteret på opgaveniveau.

Lodsejer har selv medvirket til arbejdet og har
deltaget i flere lodsejer
møder ca. 20 timer.

440119 Løn ifm. ovenstående opgaver

Se ovenstående

373.518 kr.

Se ovenstående

440119 kørsel ifm. ovenstående

Se ovenstående

17.812 kr.

Se ovenstående

§3, 4) NATIONALPARKENS KARAKTERGIVENDE LANDSKABSELEMENTER OG MARKANTE GEOLOGISKE
FORMATIONER OG FOREKOMSTER SKAL BEVARES OG SYNLIGGØRES

Aktivitet/Projekt

Forventet effekt

Ressourceforbrug (kr./
tid)

Gearing af indsats (kr./
tid)

Diverse projekter under
opgave 440119 kunne
også henføres til dette
– idet klitlandskabet må
siges at være et karaktergivende landskabselement

Større udstrækning af
klitnaturtyper gennem
rydning af ikke-hjemmehørende træer og buske

Ikke søgt opgjort

Se ovenstående

§2, 2) AT BEVARE OG FORØGE DEN BIOLOGISKE MANGFOLDIGHED AF NATURLIGT HJEMMEHØRENDE
ARTER I PLANTAGERNE OG PÅ DE DYRKEDE AREALER

§3, 5) KULTURMILJØER OG KULTURHISTORISKE SPOR KNYTTET TIL SANDFLUGTSBEKÆMPELSE, FYR- OG
REDNINGSVÆSEN, 2. VERDENSKRIG OG TIL THYBOERNES SKIFTENDE BRUG AF KLITLANDSKABET OG
HAVET SKAL BEVARES, SYNLIGGØRES, GØRES TILGÆNGELIGE OG FORMIDLES, LIGESOM VIDEN OM DE
NÆVNTE MILJØER OG SPOR SKAL UDBYGGES

Aktivitet/Projekt

Forventet effekt

Ressourceforbrug (kr./
tid)

Gearing af indsats (kr./
tid)

440122
Frivillige formidleres
fremsøgning af skriftlige
og mundtlige, historiske
kilder (interviews med
tidligere beboere på fyret,
research i artikel-database
m.v.)

Forbedret udgangspunkt
for den mundtlige formidling om Lodbjerg Fyrs
historie over for besøgende.

2,5 dage
Den samlede løn ligger på
opgavenr. 440155, fordi
lønnen ikke konteres på
lokalopgaver.

Skønnet
150 timers frivilligt arbejde.

440134
Udbygning af formidling
ved Lodbjerg Fyr i form af
markering af kulturhistoriske spor, udstilling og
kulturhistorisk indretning
dele af fyrkomplekset

De mange besøgende ved
Lodbjerg Fyr får et større
kendskab til livet ved fyret
i perioden o. 1883-1936
og til resterne af en gammel stenalder-jættestue

183.487 kr.

Skønnet 20 timers frivilligt
arbejde vedr. fremsøgning
af møbler og inventar.

440122 (Netværk af frivillige) og 440134/910149
(TTN – Lodbjerg Fyr, Madpakkehus)
Frivillig håndværkergruppes restaurering af det
gamle hønsehus ved fyret

At omdanne det gamle
hønsehus, så det kan fungere som et madpakkehus
for besøgende ved fyret,
og samtidig fortælle en
historie om livet ved fyret
i gammel tid

78.296 kr.
2 dage. Den samlede
løn ligger på opgavenr.
440155, fordi lønnen ikke
konteres på lokalopgaver.

Skønnet 500 timers
frivillig indsats forbundet
med restaurering (indkøb
af materialer, udførelse,
m.v.)

Løn ifm. opgavenr.
440155)

Frivilligkoordi-nator Lodbjerg Fyr

212.792 kr.

Stillingen er 100 % finansieret af Nordea-fonden
og indgår som led i en
bevilling på 13,8 mio. kr.
Indtil videre er der ca. 30
frivillige der har meldt sig
under fanerne.

440134
Restaurering af Lodbjerg
Fyr. Styrkelse, synliggørelse og bevaring af
kulturhistoriske værdi,
samt facilitet til formidling
og friluftsliv (indgang til
naturen).

Restaurering af Lodbjerg
Fyr og nyindretning som
”Trædesten til naturen”,
herunder etablering af nyt
madpakkehus gennem
ombygning af gammelt
hønsehus.

4.9 mio. kr.

Projektet er et eksternt
finansieret projekt. Den
samlede projektsum er ca.
11 mio. kr. med bidrag
fra en række fonde m.v.
Nationalpark-fondens
midler er således gearet
med faktor 5,7.
Dertil har en gruppe frivillige håndværkere deltaget
i arbejdet i et omfang
skønnet til 750 timer.

440127 Kulturhistorisk
Atlas

Øge videns-grundlaget
omkring kultur-historien i
relation til såvel bevaring
som formidling

7.934 kr.

§3, 3) OMLÆGNING AF KLITPLANTAGERNE TIL NATURNÆRT DREVNE SKOVE DOMINERET AF
NATURLIGT HJEMMEHØRENDE TRÆER OG BUSKE SKAL SKE MED SÆRLIG FOKUS PÅ STYRKELSE AF
NATURVÆRDIERNE

Aktivitet/Projekt

Forventet effekt

Ressourceforbrug (kr./
tid)

Gearing af indsats (kr./
tid)

440119 Rydning og delvis
genplantning ved Possø

Bedre vand-kvalitet i
Possø til gavn for biodiversitetet. Øget areal af
klithedenatur. Konvertere nåletræ til holme af
løvtræ.

98.618 kr.

Lodsejer har selv bekostet rydning af areal.
SLING-praktikant Line
Kragelund Stjernholm
har brugt 200 timer på at
gennemføre opgaven.

440118/ 910111
Grønslets rende

Fra agerjord til naturarealer

Se ovenfor

§2, 3) AT BEVARE OG STYRKE NATIONALPARKENS KULTURMILJØER OG KULTURHISTORISKE SPOR I
KLITLANDSKABET OG KLITPLANTAGERNE OG I TILKNYTNING TIL HAVET
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§2, 4) AT STYRKE MULIGHEDERNE FOR FRILUFTSLIV OG SÆRLIGE NATUROPLEVELSER I DET STORE
UFORSTYRREDE LANDSKAB

Opgave nr. 440121
Mediegalleri m.m.

Øget omtale af Nationalpark Thy. Fokus på muligheder og god opførsel i
naturen i billedvalg. Alle
kan hente kvalitetsbilleder fra Nationalpark Thy
til redaktionel omtale af
parken

161.704 kr.
Brugt 1 måned arbejdstid
i 2018,
Lønnen ligger samlet under 440144.

Højner kvaliteten af omtalen og øger omtalen af
Nationalpark Thy (jf. annonceværdien af brandet)
Desuden forventes mersalg hos lokale fotografer,
da kendskabet til deres
navn og billeder udbredes.

Opgavenr. 440147
Naturmødet Hirtshals

Branding og net-værksdannelse. Øget kendskab
til Danmarks Nationalparker og fokus på udfordringer for nationalparker
i Danmark

22.850 kr.

Nationalparkernes fælles stand og debatter på
naturmødet medvirker til
at synliggøre de danske
nationalparker – værdien
heraf er forventeligt langt
større end omkostningen,
men er ikke søgt opgjort.

Fokus og forståelse for
naturen. Styrke branding
af naturen og nationalparkerne i Danmark

430.795 kr.

§3, 6) MULIGHEDERNE FOR FRILUFTSLIV OG NATUROPLEVELSER SKAL STYRKES

Aktivitet/Projekt

Forventet effekt

Ressourceforbrug (kr./
tid)

Gearing af indsats (kr./
tid)

440139 – Trædesten til
naturen - Levende stier

Flere børnefamilier får
naturoplevelser i NP Thy.

36.464 kr.

Thy Turistforening, Thisted
Kommune, Thy Erhvervsforum, Nordvest Safari
har bidraget i opstartsfasen med timer til projektudvikling, som skønnes at
have en værdi af 60.000
kr.

440122
Stivogtere (Nationalparkens mere end 50 vandreruter har hver deres
vogter(e), der indrapporterer til NST om stiens
fremkommelighed, skiltning mm.)

Gode, velholdte vandreruter for nationalparkens
besøgende fra nær og
fjern

2 dag
Samlet løn ligger under
opgavenr. 440143

Det skønnes, at Støtteforeningen og stivogterne
lægger ca. 1300 t frivilligt
arbejde i opgaven

440122
Gå i gang ture
Støtteforeningen Nationalpark Thy Afholder i
sommerhalvåret ugentlige
gåture for ”modne motionister”.

Mere end 1500 deltagere
– med et øget vidensniveau om nationalparken,
samt socialt samvær omkring motion i naturen

3 dage
Samlet løn ligger under
opgavenr. 440143

Det skønnes, at der er
anvendt ca. 650 frivillige
timer.

Opgave nr. 440144
Løn ifm. ”Træde-sten til
naturen” kommunikation
(idet løn ikke kan føres på
lokal-opgaveniveau)

Lønnen ligger samlet under 440144.

Indsatsen kan direkte
bruges af områdets virksomheder indenfor bl.a.
turisme. Værdien heraf er
ikke søgt opgjort. Indsatsen indgår desuden som
egenfinansiering i en bevilling fra Nordea-fonden
på 13,8 mio. kr til ”Trædesten til naturen”.

§3, 8) SÅRBARE NATUROMRÅDER SKAL BESKYTTES MOD SLITAGE OG FORSTYRRENDE FÆRDSEL OG
OPHOLD

§3, 7) UDVIKLINGEN AF FRILUFTSLIV OG TURISME SKAL SKE PÅ ET BÆREDYGTIGT GRUNDLAG

Aktivitet/Projekt

Forventet effekt

Ressourceforbrug (kr./
tid)

Gearing af indsats (kr./
tid)

Opgavenr. 440144
Branding- og kommunikationsstrategi

Sammenhængende og
fokuseret arbejde med
nationalparkens aktiviteter og formidling

Brugt 1 måned i 2017. Arbejdet fortsat i 2018 med
1 måneds arbejdstid. Den
samlet løn ligger under
440144.

Annonceværdi 2018 (minus Nationalpark TV) er
19.010.200 kr.

Opgavenr. 440144
Samarbejde med P1 Morgen indslag om aktuelt fra
naturen

Fokus og forståelse for
naturen. Øget landsdækkende omtale til Nationalpark Thy.

To indslag om måneden.
Lønnen er konteret andetsteds.

Danmarks Radio afholder
udgifter til at sende P1
Morgen. Værdien heraf er
ikke søgt opgjort.

Opgavenr. 440144
Samarbejde med Nordjyske FRIII

Fokus og forståelse for
naturen. Styrke branding
af naturen og nationalparkerne i Danmark

En artikel med 6000
anslag hver 6. uge (samarbejde med de to andre
jyske nationalparker)

Nationalpark Thys
”reach” i medierne estimeres til 84,9 mio.

Aktivitet/Projekt

Forventet effekt

Ressourceforbrug (kr./
tid)

Gearing af indsats (kr./
tid)

440110/910018 Svaneholmhus

Oplysning af de mange
mennesker, der færdes i
området og mindskelse af
gående trafik og hundeluftere i et sårbart fugle-beskyttelses-område

174.713 kr.

Huset blev bygget i
2012. Arbejdsmarke-dets
Feriefond, Lokale- og
Anlægsfonden samt Thisted Kommune bidrog til
projektet.

440140 - TTN – Code of
conduct

Indledende arbejde med
god opførsel i naturen

2.000 kr.

Nationalpark Vadehavet er
lead partner på projektet
med eksterne midler fra
Friluftsrådet.

440114 Friluftsfaciliteter
(toilet på Agger Tange)

Bedre håndtering af mange mennesker i et sårbart
naturområde, hvor Naturstyrelsen i 2016 nedlagde
et toilet.

6.836 kr.

Naturstyrelsen Thy og
Thisted Kommune har
indvilget i at dele driftsudgifterne til toilettet med
Nationalpark Thy – værdien heraf skønnes til ca.
60.000 kr/år

§2, 5) AT STYRKE FORSKNING, UNDERVISNING, NATURVEJLEDNING OG FORMIDLING AF DE NATUR- OG
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KULTURHISTORISKE OG FRILUFTSMÆSSIGE VÆRDIER
§3, 9) FORMIDLING OG NATURVEJLEDNING SKAL STYRKES OG KOORDINERES I FORHOLD TIL LOKALE
AKTØRER GENNEM UDBYGNING OG ETABLERING AF AKTIVITETER, SERVICEFUNKTIONER OG FACILITETER

Aktivitet/Projekt

Forventet effekt

Ressourceforbrug (kr./
tid)

Gearing af indsats (kr./
tid)

440125 – Trædesten til
naturen - Skolen i np/
Klasseværelset

Viden om nationalparken
indarbejdes i skolernes
undervisning

180.600 kr.

Projektet er en del af
”Trædesten til naturen”.
Et projekt til samlet ca. 81
mio. kr, hvoraf en meget
stor del er eksterne bevillinger og in kind ydelser.
Hertil kommer de mange
lærertimer samt skoleelevers timer. Værdien er
ikke opgjort.

Sommerlejr for 4-6. kl
(junior ranger camp)

440135 - TTN - Mere end
øjet ser, hovedprojekt

440136 - TTN - Nationalparkskolen-komp.
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Et højere vidensniveau
blandt en gruppe udvalgte skoleelever

0 kr.

Flere for bedre oplevelser
i NP Thy ved at de kan
finde vej til oplevelser og
viden.

72.292 kr.

Gæster føler sig velkomne, godt hjulpet og klædt
på til at opleve og forstå
natio-nalparkens natur,
kultur-historie og friluftsliv.

288.595 kr.

Hertil kommer børnenes
tid og engagement samt
Ungdomsskolens, Nordvest Safaris og Thisted
Kommunes timer. Tidsforbruget er skønnet til ca.
100 timer.
Projektet er en del af
”Trædesten til naturen”.
Et projekt til samlet ca. 81
mio. kr., hvoraf en meget
stor del er eksterne bevillinger og in kind ydelser.
Naturstyrelsen Thy har
leveret indhold i app’en.
Værdien i timer er anslået
til 5.000 kr.
Projektet er en del af
”Trædesten til naturen”.
Et projekt til samlet ca. 81
mio. kr., hvoraf en meget
stor del er eksterne bevillinger og in kind ydelser.
Omkring 260 kursister
har i gennemsnit brugt 5
timer på nationalparkens
kursusaktiviteter i alt
1300 timer.
Hertil kommer de mange timer, som partnere,
undervisere, formidlere
og frivillige investerer i
kompetenceudvikling,
som ikke er opgjort.

910067 – Arrangements-kalender

Synlighed overfor besøgende i området ift.
arrangementer

112.600 kr.

Der er afholdt 263
arrangementer og events
med mere end 18.000
deltagere. Værdien heraf
er ikke opgjort.

Bestilte naturvejlederture

Øget viden om nationalparken blandt områdets
besøgende

0,Det er ikke søgt opgjort,
hvor mange vi vejleder i
at bruge bookingfunktionen på nationalparkens
hjemmeside, men det er
et ikke ubetydeligt antal
timer.

Der blev i 2018 afholdt
359 guidede ture med
i alt godt 9.200 deltagere. Værdien heraf er
ikke søgt opgjort. Men
der er virksomheder og
andre organisationer, der
tjener penge på turene (fx
Naturstyrelsen og private
formidlere).

440110/910022
Stenbjerg Landingsplads

Et bemandet besøgssted,
hvor man kan få informationer om nationalparken,
tips til turen, viden, købe
kaffe, is og bøger

130.685 kr.
Den samlet løn ligger på
opgavenr. 440143 og
440110, fordi lønnen ikke
konteres på lokalopgaver.

Hertil kommer skønnet
2000 t frivilligt arbejde.
Indtægter fra salg af kaffe, is og bøger: 68.689 kr.

440110 / 910018
/910083 Lodbjerg Fyr –
drift og vedligehold

Et besøgssted, hvor man
kan få information om
nationalparken

177.032 kr.

Indtægter fra fyret – frivillig entré: 175.247 kr.

440110 Løn ift. formidlingssteder

Se ovenstående.

45.961 kr.
En del af lønnen er desuden konteret på frivilligindsatsen.

Der lægges et betydeligt
antal frivillig-timer oveni
indsatsen.
Se ovenstående.

440122 Netværk af frivillige – Lodbjerg Fyr

Formidlingsaktiviteter
hvor besøgende på udvalgte dage og i højsæsonen (og lejlighedsvist
henover året) har kunnet
få mere at vide om stedet
og Nationalpark Thys
unikke natur

3 dage
Den samlede løn ligger på
opgavenr. 440155, fordi
lønnen ikke konteres på
lokalopgaver.

Skønnet 250 timers frivilligt arbejde (ikke medregnet de frivilliges forberedelsestimer og opstarts-/
evalueringsmøder)
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440133
Fundraising og planlægning af et nationalparkcenter i Vorupør

440133/910124
Bygherrerådgivning og
arkitektkonkurrence

Etablering af et Nationalparkcenter i Vorupør,
som bliver den primære
indgang til Nationalpark
Thy for dem, der i dag
ikke er vant til at færdes i
naturen.

Igangsætning og udarbejdelse af arkitektkonkurrence

154.300 kr.

226.375 kr.
Løn er ført over opgave
nr. 440133.

Anlægssummen er 26
mio. kr.
Støtteforeningen Nationalpark Thy iværksatte
i 2016 en indsamling til
centret, som de afsluttede i udgangen af 2018
med 1,5 mio. i bidrag fra
virksomheder, fore-ninger
og privatperso-ner. Støtteforeningen har brugt ca.
450 t frivilligt arbejde på
indsamlingen.
A.P. Møller fonden valgte
i 2018 at støtte projektet
med 8 mio. kr. Oticon
Fonden valgte i 2018 at
støtte projektet med 1
mio. kr.
Thisted Kommune bidrager i øvrigt med 7 mio.
kr. i kontant tilskud og 3
mio. kr. i in kind bidrag
(byggegrund og p-pladser).

440141/910132+910133

Helhedsplan for formidling

402.235 kr.
Der er ikke ført timer på
lokalopgave nummer.
Timer er opgjort på opgavenr. 440142.

Projektet er en del af
et eksternt finansieret
projekt med en samlet
projektsum på 16.7 mio.
kr.

440141/910136

Bedre it-infrastruktur og
bedre download-hastighed for app ved Lodbjerg
Fyr

39.290 kr.
Der er ikke ført timer på
lokalopgave nummer.
Timer er opgjort på opgavenr. 440142.

Projektet er en del af
et eksternt finansieret
projekt med en samlet
projektsum på 16.7 mio.
kr.

440110 /910048
Hanstholm Fyr

Et lokale til formidling af
nationalparken i fyrets
åbningstid

12.000 kr.

440141/910137
Formidling ved Hanstholm
Fyr

Udstillinger på Hanstholm
Fyr (fotoudstilling)

4.454 kr.
Der er ikke ført timer på
lokalopgave nummer.
Timer er opgjort på opgavenr. 440142.

Projektet er en del af
et eksternt finansieret
projekt med en samlet
projektsum på 16.7 mio.
kr.
Frivillige aktører (unge naturfotografer) har været
involveret i udstillingen i
et omfang skønnet til 100
timer.

Arbejdet er udført som
en del af det eksternt
finansierede projekt for
Nationalparkcenter Thy.
Projektsummen er 26 mio.
kr.

440141/910138
Evalueringsmodel og
vidensdeling

Kan bruges af andre national-parker til udvikling af
formidling

108.427 kr.
Der er ikke ført timer på
lokalopgave niveau. Timer
er opgjort på opgavenr.
440142.

Projektet er en del af
et eksternt finansieret
projekt med en samlet
projektsum på 16.7 mio.
kr.

440141/910139
Markering af Lodbjerg Fyr
1. spadestik og rejsegilde

Øget engagement og
ejerskab til Lodbjerg Fyr
og involvering af frivillige.
Øget synlighed omkring
Lodbjerg Fyr som en
kommende ”Trædesten til
naturen”. Ca. 400 deltog
i afholdelsen af 1. spadestik og rejsegildet.

14.436 kr.
Der er ikke ført timer på
lokalopgave-niveau. Timer
er opgjort på opgavenr.
440142.

Ca. 10 frivillige deltog i
planlægning og afvikling.
Det samlede timeantal er
skønnet til 1.200 timer.
Projektet er en del af
et eksternt finansieret
projekt med en samlet
projektsum på 16.7 mio.
kr.

440101 /910072 Distribution af foldere

Synlighed og information
om nationalparken for
områdets besøgende

70.028 kr.
Der er ikke ført timer på
lokalopgave-niveau

440112 Nationalpark
TV, som sendes på Kanal
Midt-Vest og på vimeo.
com.

Øget synlighed omkring
Nationalpark Thys natur,
kulturhistorie og friluftsliv
i Danmark.

1.368.330 kr.

440122 Netværk af frivillige – Arbejdsgruppe for
involvering og ejerskab
ved Lodbjerg Fyr

At få sikret god involvering af lokalsamfundet og
ejerskab over de kommende formidlingsaktiviteter og faciliteter ved
Lodbjerg Fyr

8 dage
Den samlede løn ligger på
opgavenr. 440155, fordi
lønnen ikke konteres på
lokalopgaver.

90 timers deltagelse fra
frivillige i arbejds-gruppemøder og arrangementer

440134/910129
Udbygning af formidling
ved Lodbjerg Fyr i form af
naturhistorisk udstilling
– ressourcegruppe vedr.
fyrfaldne fugle

De mange besøgende ved
Lodbjerg Fyr får et større
kendskab til naturhistorie relateret til området
og inspiration til selv at
tilbringe tid i naturen

1,5 dage
Den samlede løn ligger på
opgavenr. 440155, fordi
lønnen ikke konteres på
lokalopgaver.

6 timers deltagelse fra
frivillige i ressource-gruppemøde (+ forberedelsestid + 15 timers mødedeltagelse i begyndelsen af
2019)

440141/910131
Skilte i parken

Bedre skilte i parken

6.336 kr.
Der er ikke ført timer på
lokalopgave-nummer.
Timer er opgjort på opgavenr. 440142.

Projektet er en del af
et eksternt finansieret
projekt med en samlet
projektsum på 16.7 mio.
kr.
Hertil kommer, at Thisted
Kommune og Vejdirektoratet har forbedret
skiltningen til nationalparkens seværdigheder på
stats- og kommuneveje.
Den samlede værdi er ikke
søgt opgjort.
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Efter aftale med 5 af 8
TV2- regioner sendes
udsendelser ugentligt i
store dele af Danmark
(potentielt nås 2,7 mio.
danskere). Infomedia
har estimeret værdien af
tv-udsendelserne i 2018
til 44,6 mio. kr.
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440101 / 910072
Thy Guide 2018 (annonce)

Information om Nationalpark Thy for turister i Thy

45.000kr
Der er brugt 2 dages
arbejde på det i 2018.
Lønnen ligger samlet under 440144.

Værdien af turismen i nationalparken for turistvirksomhederne i Thy er ikke
søgt opgjort.

440101 / 910072
Thy for Turister 2018

11 artikelannon-cer om
oplevel-ser i naturen med
fokus på god opførsel,
når man er derude

35.000kr.
Der er brugt 2 ugers
arbejde på det i 2018.
Lønnen ligger samlet under 440144.

Værdien af turismen i nationalparken for turistvirksomhederne i Thy er ikke
søgt opgjort.

440142 Projektledelse
Trædesten til naturen

Forbedring af oplevelsen
og beskyttelse af naturen
ifm. øget turisme.

378.177 kr.

440101 Løn ifm. Informationsvirk-somhed m.m.

Synlighed og information
om nationalparken for
områdets besøgende

38.213 kr.-

Værdien af turismen i nationalparken for turistvirksomhederne i Thy er ikke
søgt opgjort.

Aktivitet/Projekt

Forventet effekt

Ressourceforbrug (kr./
tid)

Gearing af indsats (kr./
tid)

440126/910071
Forskningsprojekt klitsøers
natur- og vandkvalitet

Øget viden om naturkvalitet i klitsøer og oplandets påvirkning heraf. Til
anvendelse i fremtidig
forvaltning af søerne.

25.836 kr.
Timeforbruget er konteret
på opgaveniveau.

Århus Universitet bidrager
med timer fra en professor og en studerende,
samt delvis finansiering
af kørsel. Skønnet antal
timer i 2018 = 50 timer
plus et halvt årsværk fra
den studerende.

440120/910114 Forskningsprojekt omkring
hedepletvinge

Øget viden om den sjældne art med henblik på
bedre forvaltning af arten.

Timeforbruget er konteret
på opgaveniveau

15. junifonden bidrager
med 8.000 kr. via Århus
Universitet. Frivillige timer
skønnet til 73 timer

440120/910115 Langtids-studier af vegetation
på fire klitnaturtyper
Lodbjerg plots

Øget viden om succesion og naturtilstand på
typiske klitnaturtyper til
anvendelse i forvaltning af
naturtyperne

Timeforbruget er konteret
på opgaveniveau

400 frivillige timer fra
studerende ved Århus
Universitet
20 timer fra professor
ved Århus Universitet og
36 timer fra studentermedhjælpere ved Århus
Universitet

440126/910071 Støtte
til forskningsprojekter i
øvrigt, specialestuderende

Øget viden om emner af
relevans for nationalparkens formål og målsætninger

71.500kr

500 frivillige timer fra forskere og studerende fra
forskellige universiteter.

440126 / 910040 Litteraturdatabase

Øget adgang til viden for
studerende, forskere m.v

11.298 kr.

Databasen er udarbejdet
i samarbejde med Thisted
Bibliotek

NATIONALPARKFOND THY

Løn og kørsel ifm. samarbejde med forskere og
studerende

74.073 kr

Se ovenstående

§2, 6) AT STØTTE EN UDVIKLING TIL GAVN FOR LOKALSAMFUNDET, HERUNDER ERHVERVSLIVET, MED
RESPEKT FOR BESKYTTELSESINTERESSERNE
§3, 12) UDVIKLINGEN AF NATIONALPARKEN SKAL SKE I SAMSPIL MED OMGIVELSERNE

Aktivitet/Projekt

§3, 10) FORSKNING SKAL UNDERSTØTTES OG UNDERVISNING STYRKES GENNEM ETABLERING AF
FACILITETER OG UNDERVISNINGSTILBUD
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440126 Forskning og
brobygning

Forventet effekt

Ressourceforbrug (kr./
tid)

Gearing af indsats (kr./
tid)

Busrute 88 og 89

0 kr.

18 afgange med sommerbusruten. Værdien af
bussen er ikke opgjort.
Chauffør og guidetimer er
skønnet til at være mindst
300 timer.

440151 – TTN – Helhedsplan for ruter i NP Thy

35.247 kr.

Projektet er en del af
Trædesten til naturen til
samlet ca. 81 mio. kr.
NST Thy og Thisted
kommune har bidraget
til planen og værdien af
timer skønnes at være
15.000 kr.

440122 Frivilligprogrammer i Nationalpark Thy

217.700 kr.
Lønnen er konteret på
440143

Der er brugt et ikke
ubetydeligt antal frivillige
timer, der er søgt opgjort
i forhold til de forskellige
programmer som relaterer sig til forskellige af
nationalparkens formål og
målsætninger.

440143 Frivilligkoordinering

446.059 kr.

Lønnen indgår som
egenfinansiering til Nordea-fondens bevilling på
13,8 mio. kr.

§3, 13) NATIONALPARKENS UDVIKLING SKAL FØLGES OG EVALUERES

Aktivitet/Projekt

Forventet effekt

Ressourceforbrug (kr./
tid)

Gearing af indsats (kr./
tid)

440120/910114 Basisregistrering af laver i Nationalpark Thy

Øget viden om en artsgruppe, således at forvaltning kan målrettes til
at sikre og bevare naturværdierne indenfor denne
artsgruppe

46.500 kr.

Projektet er derudover
støttet med 559.578 kr.
fra 15. junifonden, Derudover lægger projektejerne
frivillige timer i projektet
udover det lønnede. Dette
er ikke søgt opgjort.
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440120/910115 Ensianblåfugl – udvidelse af
registrering af artens
udbredelse

Øget viden om en sjælden
art således at forvaltning
kan målrettes til at sikre
og bevare arten

Løn ligger samlet på opgave 440120

BFN har sideløbende
registret ensianblåfugl
skønnet 100 timer.

440120/910080 Naturens
Besøgsvenner
29 frivillige tilså cirka 71
forekomster af sjældne
planter i Nationalpark Thy
og udførte mindre plejeopgaver

Sikre at sårbare bestande af sjældne og truede
plantearter trives eller i
det mindste overlever

34.746 kr.

Skønnet 50 timers frivilligt arbejde med pleje af
sjældne planteforekomster
300 timers frivilligt arbejde med registrering.
Biologisk Forening for
Nordvest-jylland skønnes
at have bidraget med 80
timer og NST Thy med 10
timer

440120/910115 Projektrelateret overvågning
Strandtudse

Viden til fremtidig forvaltning af strandtudse

Løn ligger samlet på opgave 440120

440120/910116 Øvrig
(abonnement fugle og natur, kørsel, kurser, møder,
diverse)

Sikre videns-grundlag for
fremtidig forvaltning

21.945 kr.
Løn ligger samlet på opgave 440120

440120 Vidensgrundlag
for natur – løn ifm. ovenstående

Sikre videns-grundlag for
fremtidig forvaltning

440123 Koordination
erhvervsudvikling

440124 Nationalpark Thy
produkter
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Støtte en udvikling til
gavn for lokalområdet
med respekt for beskyttelses-interesserne

Støtte en udvikling til
gavn for lokalområdet
med respekt for beskyttelses-interesserne.

104.719 kr.

10.341 kr.

14.112 kr.

Naturstyrelsen Thy bidrog
med 2 timer

Øget vidensgrundlag
er desuden til gavn for
Naturstyrelsen Thy, Vestjylland og Vendsyssel,
Thisted Kommune m.fl.

BILAG 5.
KORTBILAG TIL INDSATSOMRÅDER 1-3
Oversigt over projekter, der bevarer, styrker og udvikler
naturen
Formål: At bevare, styrke og udvikle naturen, dens
kontinuitet, sammenhæng og frie udvikling, især for de
nationalt og internationalt betydningsfulde klit- og klithedelandskaber og næringsfattige søer og vådområder.
Målsætninger: De væsentligste naturtyper som strande,
klitter, klitheder, strandenge, kalkrige overdrev og søer
skal bevares, og deres udbredelse, kvalitet og mangfoldighed styrkes. De skal beskyttes mod tilgroning, afvanding, næringsstoftilførsel, invasive arter m.m. og udvikles til at blive bæredygtige og dynamiske økosystemer
med naturlig vandbalance m.v. Der skal skabes større
sammenhæng mellem nationalparkens naturområder og
landskaber, herunder især klit- og klithedearealer. Områdernes samspil med kysten skal styrkes. Nationalparkens karaktergivende landskabselementer og markante
geologiske forekomster skal bevares og synliggøres.
Nr. på
kort

Projekttype

1

Hegning til afgræsning, Hindingvej

Thisted Kommune har
finansieret et projekt
om øget kommerciali-sering af Nationalpark
Thy og Cold Hawaii til
samlet 500.000 kr. Der
har bl.a. været afholdt
et netværks-møde på
EUC Nordvest med ca. 50
deltagende virksom-heder. Hverken tidsforbruget eller værdien for
virksom-hederne er søgt
opgjort.

A

Basisregistrering af Ensianblåfugl – Vangså Hede

2

Forundersøgelse – Sammenhæng mellem Ålvand og Vangså
Klitheder

3

Forundersøgelse – Naturlig hydrolog, genskabelse af klithede og
fjernelse af barrierer

4

Indsats for Stor Vandsalamander

5

Indsats for isoleret population af Ensianblåfugl

6

Rydning af opvækst på klithede – to arealer ved Lyngby

7

Forundersøgelse - Naturlig hydrologi Messingtoft Sande

En tidligere undersøgelse
viste, at virksomheder, der
har lov til at bruge nationalparkens logo på deres
produkter, oplever både
en øget pris for produktet
og øget salg. Værdien er
dog ikke søgt opgjort.

8

Hegning, rydning, afgræsning og forundersøgelse af genskabelse
af sø

9

Forbedring af vandkvalitet – rydning og nyplantning ved Possø

10

Forarbejde – Naturlig hydrologi Grønslets rende

11

Rydning af opvækst på klitlavning – Grønslets rende

B

Projektrelateret overvågning – Paddeskrab for Strandtudse

C

Overvågning af vegetationsudvikling i klitnaturtyper

Nationalparkfonden har arbejdet for dette ved at:
•

Gennemføre naturpleje i form af rydning, afgræsning og vandhulsoprensning

•

Arbejde for gennemførelse af naturgenopretning
med naturlig hydrologi og genskabelse af klithede
med klitlavninger

•

Tilvejebringe et bedre vidensniveau om den biologiske mangfoldighed for derigennem at sikre et
bedre grundlag for forvaltningen af arealerne

Indsatserne er blandt andet lavet i samarbejde med
Thisted Kommune, Naturstyrelsen Thy, Århus Universitet, organisationer fra nationalparkens bestyrelse og råd
samt frivillige
Kort og tabel viser oversigt over konkrete projekters
placering
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