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Forside: 11. november 2016 havde Nationalpark Thy internationalt besøg i tilknytning til det
britiske ”Flight of the Swans” projekt. En klasse fra Nors Skole havde på forhånd arbejdet med
svaner i undervisningen og fik lejlighed til at se efter pibesvaner ved Nors Sø. Foto: Christina
Pedersen.
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Årsberetning 2016
1 Præsentation af virksomheden:
Nærværende beretning er udarbejdet samlet for Nationalpark Thys sjette hele år i fuld drift,
hvor nationalparken fremstår selvstændigt på Finansloven med en bevilling til nationalparkens
drift og udvikling.
For mere detaljerede beskrivelser af Nationalpark Thy og nationalparkfondens opgaver
henvises til Nationalparkplan 2016-2022 for Nationalpark Thy
(http://nationalparkthy.dk/media/165284/nationalparkplan2016-22_310815.pdf).
Nationalparkfond Thys bestyrelse indgik i 2010 en aftale med Naturstyrelsen om bistand til
nationalparkens sekretariat, der bl.a. indebærer regnskabsføring. Naturstyrelsen har oplyst, at
nationalparken ikke forventes at leve op til Moderniseringsstyrelsens vejledninger om
udarbejdelse af årsrapport. Nærværende årsberetning er derfor udarbejdet med henblik på
især at redegøre for årets faglige resultater og aktiviteter i Nationalparkfond Thy. Vedr. de
finansielle resultater henvises til bilag 1 udarbejdet af Naturstyrelsen, der også indgår som et
bilag i Naturstyrelsens regnskab.

1.1 Ministerium
Nationalparkfond Thy hører under Miljø- og Fødevareministeriet og er oprettet ved
bekendtgørelse (BEK nr. 840 af 18/08/2008) jf. Lov om nationalparker (Lov nr. 533 af
06/06/2007). Nationalparkfonden er et uafhængigt organ indenfor den statslige forvaltning.
Fonden ledes af en bredt sammensat bestyrelse, som udpeges af miljøministeren.

1.2 Mission og vision
Nationalparkfond Thys mission er i henhold til ovennævnte bekendtgørelse,
1) at 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,
2) at bevare og forøge den biologiske mangfoldighed af naturligt hjemmehørende arter i
plantagerne og på de dyrkede arealer,
3) at bevare og styrke nationalparkens kulturmiljøer og kulturhistoriske spor i klitlandskabet
og klitplantagerne og i tilknytning til havet,
4) at styrke mulighederne for friluftsliv og særlige naturoplevelser i det store uforstyrrede
landskab,
5) at styrke forskning, undervisning, naturvejledning og formidling af de natur- og
kulturhistoriske og friluftsmæssige værdier og
6) at støtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt for
beskyttelsesinteresserne.
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”.
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1.3 Nationalparkfond Thys hovedopgaver
Jf. bekendtgørelsen 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 for den årlige bevilling på Finansloven. Bevillingen var på 7,6
mio. kr i 2016. 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. 25,5 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 tiltrækker midler til projekter i området med udgangspunkt i Nationalpark Thy.
Disse beløber sig samlet set til yderligere mindst 38,2 mio. kr. Den samlede direkte merværdi
som Nationalpark Thy har medvirket til at skabe skønnes således at være 63,7 mio. kr ud over
bevillingen til nationalparken via finansloven. Dertil kommer, at også andre bruger
nationalparken i relation til at skaffe midler til udvikling i området.

2 Periodens faglige resultater
2016 har været et år præget af, at landets første nationalparkplan udløb med udgangen af
marts, og den første reviderede nationalparkplan blev godkendt og offentliggjort 9. marts 2016
og trådte i kraft pr. 1. april 2016. Året har derfor selvsagt været præget af, at få afsluttet
projekter under den gamle nationalparkplan, få godkendt planen for 2016-22, samt påbegyndt
nogle af den nye plans højt prioriterede indsatsområder.
Naturindsatsen i Nationalpark Thy har fokuseret på at skabe bedre sammenhæng i klitnaturen
især i et område syd for Lyngby, genskabe naturlig hydrologi, samt andre naturforbedrende
tiltag og forundersøgelser. Der er desuden gennemført en analyse af nationalparkens sårbare
natur, friluftsliv og faciliteter, der kan bidrage til at sikre, at udviklingen af friluftsliv og turisme
sker på et bæredygtigt grundlag og at sårbare naturområder beskyttes mode slitage og
forstyrrende færdsel og ophold. Der er samlet kildemateriale ind om sandflugtshistorien og
afholdt seminar herom. Der er desuden i tæt samarbejde med fonde m.v. færdiggjort en
projektansøgning ”Trædesten til naturen” for sammenlagt ca. 80 mio. kr, som bl.a. inkluderer
etablering af Nationalparkcenter Thy og restaurering og formidling på Lodbjerg Fyr. Det er
projekter, der søges gennemført i de kommende år og som der er delvist sparet op til.
Nationalpark TV har hver uge sendt nye udsendelser fra Nationalpark Thy. Udsendelserne
sendes desuden i tre TV2 regioner, idet de nu også sendes på Sjælland, Møn, Lolland og
Falster. Friluftsrådets seneste 3-årige bevilling til Formidlingsnetværk og skoleindsats er
afsluttet i 2016. Mange af nationalparkens opgaver løses i fortsat samarbejde med mere end
100 frivillige.

2.1 Organisation
Nationalparkfond Thys bestyrelse udpeges for 4 år. Anden funktionsperiode startede primo
2013 og udløb med udgangen af 2016.
Bestyrelsen skal virke for, at nationalparkplanen gennemføres. Bestyrelsen skal desuden sikre,
at der informeres om nationalparken, og at befolkningen inddrages i beslutninger om
udviklingen og driften af Nationalpark Thy. Et nationalparkråd nedsættes af bestyrelsen for den
samme funktionsperiode. Rådet rådgiver bestyrelsen i sager af større betydning og i sager om
principielle spørgsmål.
Bestyrelsen og rådet medvirker desuden i et antal styregrupper og ad hoc arbejdsgrupper. I
grupperne kan også medvirke andre ressourcepersoner end bestyrelses- og rådsmedlemmer.
Nedsættelsen af styregrupper og ad hoc arbejdsgrupper sker for at involvere et bredt netværk
af ressourcer i lokalområdet og for at forankre nationalparkens arbejde i bestyrelsen, rådet og
de mange organisationer, som disse repræsenterer.
Fonden afholder desuden udgifter til et sekretariat, der bistår bestyrelsen med planlægning,
udvikling, informationsvirksomhed og daglig drift.

Nationalparkbestyrelsen
Nationalparkfondens bestyrelse er udpeget af ministeren og bestod i funktionsperioden af en
formand, to rådsrepræsentanter samt 12 medlemmer efter indstilling fra myndigheder og
interesseorganisationer. Bestyrelsen har valgt en næstformand. Nationalparkbestyrelsen har i
2016 holdt seks ordinære møder og en fælles ekskursion til Lille Vildmose og Tofte Skov med
råd og sekretariat.

Nationalparkrådet
Nationalparkrådet er udpeget af bestyrelsen og bestod i funktionsperioden af repræsentanter
for 19 forskellige interesseorganisationer. Rådet har valgt en formand og en næstformand.
Rådet har i 2016 afholdt fem møder og medvirket i den fælles ekskursion til Lille Vildmose.

Dialogforum
Dialogforum er et uformelt forum bestående af formænd og næstformænd fra bestyrelse og
råd samt nationalparkens leder. Der har været fem møder i dialogforum i 2015.

Styregrupper, ad hoc arbejdsgrupper m.m.
Nationalpark Thy har i 2016 deltaget i tre eksternt nedsatte styregrupper. Det gælder:
Lodbjerg Fyr styregruppen
Nationalpark Thy blev en del af styregruppen i 2010, der indtil da bestod af Skov- og
Naturstyrelsen og Thisted Kommune. Gruppen blev også i 2016 ledet af bestyrelsesformand
Ejner Frøkjær, Nationalpark Thy og bestod desuden af repræsentanter for de øvrige parter i
samarbejdsaftalen, Naturstyrelsen v. skovrider Ditte Svendsen og Thisted Kommune v. kulturog fritidschef Karen Louise Erichsen. Nationalparken har en ekstra repræsentant i
styregruppen, som i 2016 var bestyrelsesmedlem Jytte Nielsen. Sekretærfunktion og
projektledelse varetages af Nationalpark Thy.
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Powered by Cycling – Panorama
Projektet er et tværnationalt samarbejdsprojekt om cykelturisme langs dels Vestkystruten fra
grænsen til Skagen dels cykelruten København–Berlin. Powered by Cycling, blev startet i
november 2012 og løb til og med marts 2015. Erhvervsstyrelsen udbetalte de sidste
projektmidler i 2016. En uoverensstemmelse med en af partnerne i projektet omkring ikke
støtteberettigede udgifter gør dog, at projektet endnu ikke er endeligt afregnet med udgangen
af 2016 og styregruppen er derfor heller ikke reelt nedlagt. Formand for styregruppen efter
marts 2015 er Karin Melbye Holm, direktør for Østdansk Turisme. Else Østergaard Andersen
repræsenterer Nationalpark Thy i styregruppen. Herudover indgår Erik Dam (Sydvestjysk
Udviklingsforum), Karsten Bækgaard (Region Midtjylland) samt Janne Grønkjær Henriksen
(Visit Denmark). Der har været holdt flere telefonmøder i 2016 samt et fysisk møde i
København. Styregruppen nedlægges, når projektøkonomien er endeligt afregnet.
Yderområder på forkant
Nationalpark Thy deltager i Thisted Kommunes projekt Yderområder på forkant
(www.paaforkant.dk), der er støttet af Realdania, KL og Erhvervs- og Vækstministeriet.
Yderligere 25 kommuner i yderområder medvirker i kampagnen. Den overordnede målsætning
for projektet er at udvikle en strategiplan, der sætter fokus på de stedbundne potentialer og
gør Thy til laboratorium ved at skabe rammer for erhvervslivet, bosætning og turisme og for
befolkningen gennem områdets enestående natur og landskab. Styregruppen ledes af
borgmester Lene Kjelgaard Jensen. Øvrige medlemmer er Ejner Frøkjær (for Nationalpark Thy)
samt Henning Holm, Kaj Kirk, Niels Jørgen Pedersen og Ulla Vestergaard (alle for Thisted
Kommune), samt Sandra Scheller og Annette Klysner (begge for Yderområder på forkant
sekretariatet).
Styregrupper m.m. under Nationalpark Thy
Nationalpark Thy har desuden selv nedsat styregrupper til at styre konkrete projekter som led
i nationalparkens indsats med udvikling, informationsvirksomhed og drift:
 Styregruppen for FormidlingsNetværk Nationalpark Thy (ledet af Ditte Svendsen).
Styregruppen er nedlagt med udgangen af 2016, idet den fulgte en projektbevilling fra
Friluftsrådet, som udløb i 2016.
 Styregruppen for Nationalparkcenter Thy (ledet af Ejner Frøkjær)
 Styregruppen for basisregistrering og naturovervågning (ledet af Jens Brolev).
Styregruppen blev nedlagt i 2016 som følge af, at arbejdet er afrapporteret til bestyrelsen
og indgår i sekretariatets planlægning under indsatsområdet ”Vidensgrundlag for adaptiv
naturforvaltning”.
 Styregruppen for sårbar natur, friluftsliv og faciliteter (ledet af Poul Hald-Mortensen) blev
oprettet i foråret 2016 med henblik på at få udarbejdet en syntese over eksisterende viden,
og pædagogiske anvisninger på hensigtsmæssig færdsel i nationalparken.

Nationalparksekretariatet
Nationalparkens sekretariat varetager den daglige drift, planlægning og udvikling af
Nationalpark Thy for bestyrelsen, herunder servicering af bestyrelse og råd,
informationsvirksomhed, koordinering med en bred vifte af samarbejdspartnere lokalt,
regionalt og nationalt, kontakt til borgere fra ind- og udland, samt fundraising til projekter.
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Sekretariatet bor til leje i lokaler hos Thisted Kommune, Kirkevej 9, 7760 Hurup, hvor Teknisk
Forvaltning har til huse. Naturstyrelsen bistår jf. en samarbejdsaftale med bogføring, itløsninger, udbudsrådgivning, m.m.
Nationalparkens sekretariat har i 2016 i gennemsnit beskæftiget 6,3 medarbejdere. Tallet
dækker over, at der henover året har været op til 8 personer med arbejdsplads i sekretariatet.
Fire af de ansatte er fastansatte, mens resten er tidsbegrænset ansatte for kortere eller
længere tid. En af medarbejderne er ansat på et eksternt finansieret projekt, hvor en
væsentlig del af lønudgifterne er dækket af Friluftsrådet.
Der har i 2016 været brugt midler til et teamudviklings- og projektledelsesforløb med henblik
på at styrke samarbejdet internt og eksternt samt professionalisere sekretariatets arbejde.

Nationalparkfrivillige
En stor gruppe fast tilknyttede frivillige har gennem året bidraget til centrale elementer af
nationalparkens virke bl.a. gennem bemanding af informationshuset på Stenbjerg
Landingsplads, åbne fyrdage på Lodbjerg Fyr, Stivogterprogrammet, naturpleje, Naturens
Besøgsvenner m.m..
Dertil kommer løsere tilknyttede frivillige fx i forbindelse med en sommerlejr for internationale
studerende. Mere om involveringen af befolkningen fra nær og fjern kan bl.a. læses i afsnittet
om projekter, der støtter en udvikling til gavn for lokalområdet.

Nationalparkernes Formandsforum
Nationalparkernes Formandsforum består af de fire bestyrelsesformænd for nationalparkerne i
Thy, Mols Bjerge, Vadehavet og Skjoldungelandet, bistået af de fire ansatte ledere. Der har i
2016 været holdt fire møder i Formandsforum. På møderne udveksles erfaringer ligesom også
emner af fælles interesse drøftes.
Det sidste af møderne i Formandsforum var et fælles møde i Randbøl med Naturstyrelsen og
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

2.2 Revision af nationalparkplanen
2016 har i høj grad været et år, der har været præget af udløbet af den første
nationalparkplan (2010-16) samt opstart af indsatsområderne i den første reviderede plan for
årene 2016-22.
Arbejdet med revision af nationalparkplan indledtes i foråret 2014 med henblik på at kunne
have en ny plan klar senest 31. marts 2016 for perioden fra 1. april 2016 til 31. marts 2022.
Planrevisionsprocessen er delvis beskrevet i Lov om nationalparker og involverer flere
offentlighedsfaser. Alt i alt er det en proces, der tager i omegnen af to år.
Revisionen af Danmarks første nationalparkplan har således i 2016 omfattet endelig
godkendelse af planen i januar, samt trykning og offentliggørelse af planen og den
sammenfattende redegørelse vedr. miljørapporten i marts 2016.
Materialet udarbejdet i forbindelse med Nationalparkplan 2016-22 som beskrevet i Lov om
nationalparker består af følgende:
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Endeligt vedtaget Nationalparkplan 2016-22 for Nationalpark Thy
Sammenfattende redegørelse vedrørende miljørapporten
Miljørapport for Nationalparkplan 2016-22
Redegørelse for udviklingen i og omkring Nationalpark Thy 2005-14

Som led i processen kan desuden ses de indkomne idéer og forslag til nationalparkplanen,
høringsbrev, hvidbog over høringssvar m.m.
Mere om nationalparkplanen og de tilhørende dokumenter kan findes på nationalparkens
hjemmeside: http://nationalparkthy.dk/om-nationalpark-thy/nationalparkplanen/.
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2.3 Udvikling og informationsvirksomhed
2.3.1 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.
Nationalparkfonden har arbejdet for dette ved at:
 gennemføre naturpleje med bekæmpelse af invasive arter, rydning, afgræsning og lukning
af grøfter m.m. i samarbejde med Naturstyrelsen Thy, Thisted Kommune og frivillige
 tilvejebringe et bedre vidensniveau om den biologiske mangfoldighed for derigennem at
sikre et bedre grundlag for forvaltningen af arealerne
Nr

Projekttitel

1

Genskabelse af klithede ved Vangså

2

Afgræsning og rydning ved Vangså afsluttet 2016

3

Bekæmpelse af Rynket Rose ved Vangså

4

Forsøg med oprensning af Lobeliesøer, Ålvand

5

Afgræsning og rydning ved Ålvand/Faddersbøl
afsluttes 2016

6

Genskabelse af klithede ved rydning, Lyngby

7

Rydning af opvækst på klithede, Lyngby

8

Retablering af naturlig vandstand, Røddekær

9

Retablering af naturlig vandstand ved Lille Sivikær i
Hvidbjerg Plantage

10

Retablering af naturlig vandstand, St. Tyvbakke

11

Retablering af naturlig vandstand, Messingtoft Sande

12

Retablering af naturlig vandstand, Grønslets Rende

13

Artsindsats for Strandtudse ved Lortpøt

14

Overvågning vegetationsudvikling i klitnaturtyper

Figur 1. Kort og tabel viser oversigt over projekterne og deres placering. De hvide prikker viser
lokaliteter for frivilliges naturplejeindsatser i 2016. Med grå baggrund er markeret, hvad der er
påbegyndt før og afsluttet i 2016. Med grøn baggrund er markeret, hvad der er påbegyndt og gennemført
i 2016. Med blå baggrund er markeret, hvad der er påbegyndt men ikke gennemført i 2016. Med hvidt er
markeret en løbende indsats.
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Genskabelse af klithede ved Vangså ved rydning af plantage (1)
Med henblik på at udvide Vangså Klithede mod
nord blev der i 2015 ryddet klitplantage på et
ca. 19 ha. stort areal ved Nystrup. I 2016 er
projektet færdiggjort med lukning af grøfter,
som genskaber en mere naturlig hydrologi.
Flisning, nedskæring af mindre opvækst samt
hævning af en vej er ligeledes gennemført i
2016.
Projektet er udført på statsejede arealer af
Naturstyrelsen Thy med midler fra
Nationalparkfond Thy.

Figur 2. Projektområdet i Nystrup Plantage er
markeret med lilla. Grøftelukninger er markeret
med blå linjer.

Afgræsning og rydning ved Vangså og Ålvand/Faddersbøl (2 og 5)
For at skabe mere dynamik på klitheden, skabe bedre betingelser for naturtypen klitlavning og
forbedre den biologiske mangfoldighed, er følgende to projekter påbegyndt i 2015 og afsluttet i
2016. Etablering af hegn og afgræsning (2016), rydning af nåletræer (2015), flisning (2016)
og lukning af grøfter (2016); ca. 15 ha nord for Vangså (kortet nedenfor til venstre), samt ca.
40 ha ved Ålvand/Faddersbøl (kortet til højre).
Projekterne er udført på statsejede arealer af Naturstyrelsen Thy og finansieret af
Nationalparkfond Thy.

Figur 3. Projektområderne ved Vangså (til venstre) og Faddersbøl (til højre) er markeret med lilla,
mens grøftelukninger er markeret med blå.

Bekæmpelse af Rynket Rose ved Vangså (3)
I et samlet område ved Vangså er der i 2016 bekæmpet Rynket Rose ved fem forskellige
metoder. Formålet er at lave en samlet indsats mod den invasive art i et område, hvor man
tidligere i særlig grad har anvendt Rynket Rose som læbeplantning, og samtidigt at vurdere
metodernes effektivitet.
Projektet er en del af et større EU projekt langs vestkysten ”LIFE Redcoha”. I Nationalpark Thy
gennemføres projektet af Thisted Kommune på privatejede arealer og Naturstyrelsen på
statsejede arealer
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Nationalparkfonden bidrager til
projektet på privatejede arealer i
Nationalpark Thy med finansiering af en
del af indsatsen (bekæmpelse ved
afdækning af rynket rose med hhv.
fiberdug og plastdug). Delprojektets
udgifter er finansieret som følger: 21%
Nationalparkfond Thy, 29% Thisted
Kommune, 50% EU LIFE.

Figur 4. Projektområdet for bekæmpelse af Rynket Rose.

Oprensning og nygravning af klitsøer – best practice (4)
Klitsøerne i Nationalpark Thy er kendetegnet
ved at være næringsfattige og rige på
sjældne plantearter. Klitsøerne trues
tilsyneladende af tilmudring. Formålet med
projektet er at høste erfaringer med at sikre
en god naturtilstand i klitsøerne.
Der er i sensommeren oprenset en klitsø,
samt gravet en ny sø i en klitlavning i den
nordlige del af Ålvand Klithede. Lokaliteterne
til projektet er identificeret i samarbejde med
Naturstyrelsen Thy, Biologisk Forening for
Nordvestjylland og Thisted Kommune og der
er givet dispensation til forsøgene fra
Fredningsnævnet for Nordjylland og Thisted
Kommune. Udviklingen i de to søers
vegetation og paddebestand følges over en
årrække.

Figur 5. Den oprensede sø (den sydligste) og den
nyskrabede sø (ved skovbrynet). Det gråskraverede
område er det område, hvor der sker en
effektvurdering i form af registrering af udvikling i
vegetation og paddebestande.

Projektet er udført på statsejede arealer af
Naturstyrelsen Thy og finansieret af
Nationalparkfond Thy og Naturstyrelsen Thy i fællesskab.
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Figur 6. Den oprensede tørlagte sø i Ålvand forrest i luftfotoet, september 2016.

Genskabelse af klithede syd for Lyngby (6)
I efteråret 2016 indgik nationalparkfonden frivillige aftaler med fire lodsejere om rydning af
nåleskov plantet i 1960’erne og selvsået opvækst af nåletræer på fire ubebyggede
fritidsgrunde syd for Lyngby. Projektområdet udgør et samlet areal på 4 ha. Med rydningen
skabes bedre sammenhæng i klitheden. Der er givet de fornødne tilladelser jf. lovgivningen.
Arealerne blev kort før jul ryddet. I de frivillige aftaler er tinglyst en servitut om forbud mod
beplantning med nåletræer på de enkelte grunde. Indtægten fra salget af træflis ventes at
dække ca. 80% af udgifterne til rydningen.

Figur 7. Den røde polygon markerer et område på 4 ha, som er ryddet for nåletræer.
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Figur 8. Nåletræsbevoksningen på billedet blev ryddet i efteråret 2016 for at skabe bedre sammenhæng
i klitheden.

Pleje af klithede øst og syd for Lyngby (7)
Med henblik på at skabe bedre sammenhæng i klitheden, indgik nationalparkfonden i
december 2016 en aftale med A.P. Møller Fonden om pleje af 45 ha klithede øst og syd for
Lyngby. Arealerne trues af kraftig tilgroning med selvsåede nåletræer. Der er i 2016 søgt de
fornødne tilladelser hos myndighederne. Arbejdet gennemføres i 2017.

Figur 9. Der er indgået aftale om pleje af 45 ha klithede, som er truet af kraftig tilgroning. Arbejdet
udføres primo 2017.
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Figur 10. Klithederne ved Lyngby er flere steder under kraftig tilgroning med nåletræer.

Naturlig hydrologi ved Messingtoft Sande (11) og Grønslets Rende (12)
Med henblik på at genskabe mere naturlige vandstandsforhold, har nationalparkfonden
undersøgt mulighederne for at gennemføre to projekter i den østlige del af klithederne mellem
Lodbjerg og Lyngby. Det drejer sig om:
 Et lavtliggende område mellem Messingtoft Sande og Stenhøj Sande syd for Hvidbjerg
Plantage. Ca. 840 m grøft forventes lukket og involverer både privatejet og statsejet jord.
Nationalparkfonden har indgået aftale med lodsejerne, og projektet ventes gennemført i
2018.
 Et område ved Grønslets Rende nordøst for Lodbjerg, som omfatter ca. 30 ha ekstensivt
drevne græsarealer. Området kan indgå som en del af EU Life REDCOHA projektet, der skal
hjælpe den trængte kystnatur i udvalgte Natura 2000-områder langs hele Jyllands
vestkyst. Nationalparkfonden har i 2016 indledt forhandlinger med de involverede lodsejere
med henblik på eventuelt at indgå frivillige aftaler om at genskabe naturlig vandstand.

Artsindsats for Strandtudse ved Lortpøt (13).
Der er i efteråret 2016 etableret ynglevandhuller til Strandtudse 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 ikke observeret
yngleaktivitet hos Strandtudse indenfor nationalparken gennem længere tid.
Projektet er udført på statsejede arealer af Naturstyrelsen Thy og finansieret af
Nationalparkfond Thy.
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Figur 11. Et af de nye paddeskrab ved Lortpøt ved Lodbjerg. Skrabene er etableret for at skabe bedre
levevilkår for Strandtudse. Foto: Jeppe Pilgaard.

Naturpleje gennem frivilligindsatser
I flere frivilligprojekter arbejdes der med naturpleje. Indsatsernes geografiske placering kan
ses på kortet her nedenfor.

Figur 12. Frivillige har i 2016 især været involveret i naturpleje i den nordlige del af Nationalpark Thy.

Naturens Besøgsvenner
Naturens Besøgsvenner er et folkeligt naturovervågnings- og naturplejeprojekt udviklet i
samarbejde med Biologisk Forening for Nordvestjylland (BFN). Formålet er at følge udviklingen
af særlige planteforekomster på statens arealer i nationalparkområdet og at inddrage frivillige i
overvågningsarbejdet. Ved frivilliges indsats er der således lavet indsatser for arter ved
rydning af træopvækst på lokaliteter med nogle af områdets særlige plantearter: Linnæa.
Knærod, Strand-Snerle og Skotsk Lostilk.
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Figur 13. Skotsk Lostilk er en af de plantearter, Naturens Besøgsvenner holdt øje med i 2016. Foto: Ib
Nord Nielsen

Som frivillig i Naturens Besøgsvenner gennemføres naturpleje i overkommelig skala. På
nationalparkens summer camp for unge indgik naturpleje desuden som et væsentligt element.
Summer camp-deltagerne bidrog bl.a. til den naturpleje, der er opdaget behov for gennem
Naturens Besøgsvenners registreringer.
Naturens Besøgsvenner registrerer særlige planteforekomster med henblik på at sikre disse
forekomsters fortsatte tilstedeværelse. De frivillige tilser forekomster og registrerer disses
behov for pleje. I 2016 blev 57 forekomster besøgt. Af de 57 blev 5 forekomster vurderet til at
have et reelt plejebehov. Årets resultater af registreringerne er kort summeret i nedenstående
skema.
Artsnavn

Sum

Besøgte
antal
forekomster
57

Intakt
uden
trussel
25

Nye
forekomster
4

Trussel
uden
plejeforslag
8

Trussel
med
plejeforslag
5

Ikke
genfundet
15

Følgende arter indgik 2016-registreringerne: Norsk Pileurt, Klit-Vintergrøn, Langbladet soldug,
Bjerg-Dunbregne, Linnæa, Knærod, Syl-Firling, Hjertebladet Fliglæbe, Strand-snerle og Skotsk
lostilk.
Derudover er der i 2016 arbejdet på at gennemføre pleje af de forekomster, der i 2015 blev
registreret med et plejebehov. Biologisk Forening har i samarbejde med Naturstyrelsen Thy
gennemgået forekomsternes plejebehov og vurderet, hvorvidt der gennemføres en frivillig
plejeindsats i 2016 eller plejen forestås af Naturstyrelsen.
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Plejeresultater for 2016:
 En forekomst (Linnæa) blev plejet med succes af besøgsvennerne,
 To forekomster (Knærod og Strand-Snerle) blev plejet i forbindelse med den internationale
sommerlejr
 To forekomster (Bjerg-Dunbregne) blev plejet af Naturstyrelsen
International sommerlejr for studerende
I to uger i sommerferien udførte internationale studerende naturpleje-opgaver under en
sommerlejr arrangeret i fællesskab mellem Mellemfolkeligt Samvirke, Naturstyrelsen Thy og
Nationalpark Thy. Naturplejen blev bl.a. udført i områder, hvor der gennem Naturens
Besøgsvenner er registreret behov for rydning af uønskede vækster. Naturstyrelsen Thy stod
for planlægning og instruktion af de unge bistået af Thisted Kommune og flere af de
fasttilknyttede frivillige samt ansatte i Nationalpark Thy.
De








internationale studerende udførte over de to uger naturpleje-opgaver som:
rydning af mindre nåletræsopvækster i Tved Klitplantage,
høslæt på skoveng i Tved Klitplantage, rydning af nåletræer på Vangså hede,
rydning af Rynket Rose rundt om den rødlistede, sjældne Strand-Snerle ved Strandgården i
Vorupør,
fjernelse af Sitka-Gran og Glansbladet Hæg øst for Boligvej i Tvorup Klitplantage,
rydning af nåletræsopvækster på små klitheder langs Bøgsted Rende Vej,
nedskæring af glansbladet hæg ved den nordøstlige del af Grubevande og flere steder i
Stenbjerg klitplantage,
nedskæring af nåle- og birketræer ved vandløb ved Sjørring Sø.

Figur 14. De internationale deltagere til årets sommerlejr laver høslæt på skoveng i Tved Klitplantage
sammen med naturvejleder fra Thisted Kommune og Naturstyrelsen Thy.

Samarbejde med Naturplejenetværk Nordvestjylland og Hanstholm Asylcenter
En gruppe beboere på Hanstholm Asylcenter og en gruppe fast tilknyttede frivillige i
Nationalpark Thy har i samarbejde med Naturplejenetværk Nordvestjylland ryddet uønskede
vækster på et 5 ha stort privatejet areal i Nationalpark Thy sydøst for Vorupør. Formålet er at
bevare områdets gunstige leveforhold for Ensian-Blåfugl.
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Tilvejebringelse af bedre vidensgrundlag for fremtidig forvaltning af området
Nationalparkfond Thy arbejder for løbende at tilvejebringe et bedre vidensgrundlag for
forvaltningen af naturværdierne i området.
Der er i 2016 arbejdet med opbygning af viden om naturens tilstand og status:
 Laver i Nationalpark Thy
 Basisregistrering af Markfirben.
 Forprojekt til basisanalyse af vegetationsudviklingen i Nationalpark Thy
 Lodbjerg-plots – langvarig dataserie for udviklingen af plantesamfund
 Spidssnudet Frø
Laver i Nationalpark Thy
Biologerne Lennarth Skov Espersen
(HabitatVision) og Ulrik Søchting (professor
emeritus ved Københavns Universitet) har
gennemført feltundersøgelser til
basisregistrering af laverne i Nationalpark
Thy. Ved kortlægningen af laverne i
Nationalpark Thy, er der lagt særlig vægt på
at identificere arter, som er karakteristiske
for nationalparken, og som nationalparken
kan have et særligt nationalt ansvar for at
beskytte.
Det er ambitionen at opnå en dækning på
mindst 90 % af alle de arter, der
forekommer indenfor nationalparken, og i
hvert fald fuld dækning af alle de
almindeligste og mest karakteristiske arter.
Der er undersøgt ca. 350 prøvefelter, som er
identiske med prøvefelter fra en tidligere
gennemført basisregistrering af mosser.
Derudover er der tilføjet et antal prøvefelter,
som er udlagt efter en forventning om, at
disse lokaliteter kan huse særlige
forekomster af laver (hotspot-analyse).
I 2016 er feltarbejde gennemført og det
Figur 15. Rank Korallav blev fundet i Nationalpark
Thy som led i kortlægningen af laver. Arten var
efterfølgende bestemmelsesarbejde er
senest fundet i Vigsø i 1942 og forventet uddød i
påbegyndt. Bestemmelses- og
Danmark. Foto: Ulrik Søchting.
analysearbejdet fortsætter i 2017 og
afsluttes med indtastning af data samt en
rapport. At sætte navn på de arter, der er indsamlet (og det er mange), har vist sig meget
besværligt i flere tilfælde. Nogle har således skullet sendes til udenlandske specialister, andre
er analyseret via tyndtlagskromatografi. Allerede nu står det klart, at der er fundet en del
sjældne og interessante lavarter, herunder arter, som man troede var uddøde i Danmark, bl.a.
Rank Korallav samt arter, som man tidligere kun har fundet på Bornholm.
Som en del af projektet er der i august 2016 afholdt kursus i artsbestemmelse af laver,
således at lokale naturforvaltere og naturelskere kan bidrage med viden om laverne fremover.
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Basisregistreringen er hovedsageligt finansieret af 15. Juni Fonden med et lille bidrag fra
Nationalparkfond Thy, mens hotspotanalysen er finansieret af Nationalparkfond Thy.
Habitatvision er projektejere og har forestået fundraisingen.
Basisregistrering af Markfirben
Markfirben er en karakterart for Nationalpark Thy, og området forventes at huse landets
største bestand af arten. I 2016 har vejrforholdene været idéelle til at gennemføre en
kvantitativ basisregistrering af markfirben. Undersøgelsen er gennemført, så lokaliteterne
repræsenterer både den geografiske og habitatmæssige bredde i Nationalpark Thy.
På hver lokalitet er der optalt antal yngleaktive voksne om foråret og antal unger i
sensommeren. Efter registreringen foretages luftfoto-analyse med henblik på at ekstrapolere
data fra undersøgelsen til hele Nationalpark Thy. Herved kan den samlede bestand af
markfirben estimeres. Afrapporteringen ventes at ske i 2017.
Projektet er udført af AmphiConsult og finansieret af Nationalparkfond Thy.
Forprojekt til landskabshistorisk GIS-analyse fra Program for basisregistering og
naturovervågning
I samarbejde med en tidligere praktikant er der i 2016 gennemført et specialeprojekt ved
Syddansk Universitet om en landskabshistorisk analyse i dele af Nationalpark Thy. Dette
projekt udgør et forprojekt til at gennemføre et af fire indsatsområder i Minimumsprogram for
basisregistrering i Nationalpark Thy, som anbefalet af Københavns Universitet i 2015.
Lodbjerg-plots – langvarig dataserie for udviklingen af plantesamfund (14)
Lodbjergplots’ene 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 tre sæsoner og er planlagt til at
fortsætte på ubestemt tid. Resultaterne af projektet forventes at kunne bibringe viden om
klitnaturens udvikling over en længere tidsperiode. Samtidigt får universitetets studerende
mulighed for at afprøve en konkret metode til feltarbejde, samt at bidrage til relevant
vidensopbygning.
Spidssnudet Frø
Der er gennemført registrering af Spidssnudet Frø med henblik på at følge
bestandssvingninger. Denne registrering er en del af en flerårig registrering, hvis resultater
skal anvendes til vurdering af den i 2012 gennemførte basisregistrering af Spidssnudet Frø.
Ensian-Blåfugl
Der er i 2016 indgået aftale med Statens Naturhistoriske Museum om, på baggrund af Andreas
Kelagers PhD afsluttet i 2015, at få udarbejdet en status- og forvaltningsrapport for EnsianBlåfugl i Nationalpark Thy. Rapporten færdiggøres i 2017.

Fugle- og natur
Nationalpark Thy har siden 2011 abonneret på hjemmesiden www.fugleognatur.dk og
mobilapplikationen ”Naturbasen”. ”Fugle og Natur” giver befolkningen adgang til at registrere
planter og dyr i Danmark og dele dem med omverdenen. Basen er indlejret i nationalparkens
hjemmeside, således at registreringer i Nationalpark Thy (og i Thisted Kommune) kan ses også
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på nationalparkens hjemmeside. Aftalen mellem Nationalpark Thy og Fugle og Natur har
medvirket til at udbrede kendskabet til databasen og øget inddateringen af observationsdata
fra området. Aftalen har siden 1. januar 2016 omfattet en licens, der også indebærer, at
rådgivere har mulighed for at trække på data fra databasen.

2.3.2 Projekter, der øger den biologiske mangfoldighed i
plantager og på landbrugsjord
Formål: at bevare og forøge den biologiske mangfoldighed af naturligt hjemmehørende arter i
plantagerne og på de dyrkede arealer
Målsætninger: Der skal skabes større sammenhæng mellem nationalparkens naturområder og
landskaber, herunder især klit- og klithedearealer. Omlægning af klitplantagerne til naturnært
drevne skove domineret af naturligt hjemmehørende træer og buske skal ske med særlig fokus
på styrkelse af naturværdierne.

Retablering af naturlig vandstand ved Lille Sivikær (11)
Efter at Naturstyrelsen Thy i 2014 fældede en overvejende del af nåletræsbevoksningen i
projektområdet i Hvidbjerg Plantage, hæves vandstanden i området. Arealerne overgår dels til
naturlig succession med sø og kær dels til naturnær skovdrift. I projektet lukkes grøfter,
hæves skovveje og nogle af arealerne tilplantes med hjemmehørende løvtræer. Det meste af
projektet er gennemført i 2015, mens selve grøftelukningen er gennemført i 2016.
Projektet er på statsejede arealer og udført af Naturstyrelsen Thy og finansieres af
Nationalparkfond Thy.

Figur 16. Projektområdet ved Lille Sivikær i Hvidbjerg Klitplantage var i slutningen af 1800-tallet et
åbent, fugtigt klitlandskab. Nu genskabes den naturlige hydrologi i området.

Retablering af naturlig vandstand ved Røddekjær og St. Tyvbakke (8 og 10)
Gennem sløjfning af grøfter hæves vandstanden i området i Hvidbjerg Klitplantage og
arealerne overgår til naturlig succession, hvor grundvandsstanden bestemmer
vegetationstypen. Et areal på ca. 40 ha bliver ved denne indsats mere fugtigt. Med henblik på
fortsat mulighed for færdsel i området er skovvejene blevet hævet som en del af projektet.
Arealerne er statsejede og Naturstyrelsen Thy har forestået arbejdet med midler fra
Nationalparkfond Thy. Naturstyrelsen Thy har forud for dette projekt fældet en stor del af
nåletræsbevoksningerne på arealerne.
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Figur 17. De grøfter der er lukket er angivet med pink streg. Til venstre Røddekjær og til højre St.
Tyvbakke.

Øge den biologiske mangfoldighed i øvrigt
SEGES i Skejby har i 2015 taget initiativ til møder med de danske nationalparker om afsætning
af ”naturplejekød”, dvs. kød fra især kreaturer og får, der plejer naturen i de danske
nationalparker gennem afgræsning. Interessen kan måske på sigt medvirke til at øge
interessen for ekstensiv afgræsning i Nationalpark Thy. Der har været holdt to møder med
Nationalpark Thy som omdrejningspunkt – et informationsmøde i januar 2016 for alle, der
havde lov til at bruge nationalparkens logo på produkter
Yderligere to møder har været afholdt i Nationalpark Thy med tre særligt interesserede
fødevareproducenter med bl.a. SEGES, ligesom der har været holdt nogle fællesmøder mellem
de tre jyske nationalparker, SEGES og forskellige, som muligvis kunne bidrage til en national
satsning på fødevarer fra danske nationalparker. Det har dog indtil videre vist sig, at det ikke
er uproblematisk at øge afsætningsmulighederne på nationalt plan i forhold til de forskellige
led mellem producent og forbruger.

2.3.3 Projekter, der bevarer og styrker kulturmiljøer og
kulturhistoriske spor
Formål: At bevare og styrke nationalparkens kulturmiljøer og kulturhistoriske spor i
klitlandskabet og klitplantagerne og i tilknytning til havet.
Målsætning: 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.

Indsamling af arkivaliske/skriftlige kilder fra 1550-1850
Museum Thy har for midler fra nationalparkfonden foretaget en arkivundersøgelser af kilder til
at belyse sandflugtens historie i Thy i perioden fra 1550 til 1850. Den store udfordring i
undersøgelsen har været, at man beskæftiger sig med en tid, hvor de bevarede skriftlige kilder
er sporadiske. Der findes dog fra midten af 1500-tallet og til begyndelsen af 1700-tallet nogle
kilder, som giver et godt billede af, hvordan sandflugtens hærgen har påvirket området. Det er
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bøndernes klager til regeringen, præsters embedsindberetninger samt nedsættelse af hartkorn
og afgifter som følge af sandflugt. Fra Thy er det lykkedes at finde to arkivserier: ”Tingsvidner
vedr. sandflugt i Tved, 1647-49” og ”Udskrift af kommissionsforretning, sandflugtsramt gods i
Thy, 1682”. Statens Arkiver har på grund af, at arkivalierne er meget sarte, mod betaling
strøget, presset og indscannet arkivalierne herfra for Museum Thy. Det har vist sig svært i
øvrigt at få adgang til primære kilder, men en artikel af S. C. Sortfelt i Historisk årbog for Thy
og Vester Hanherred fra 1920 gennemgår på baggrund af tingsvidner, præsteindberetninger,
matrikler m.m. sandflugtens hærgen i flere sogne i Thy, bl.a. hvor mange gårde, der er
forsvundet. Blandt de tidlige kilder er Danske Lov af 1683, hvor sandflugt nævnes sammen
med pest og krig!
Fra slutningen af 1700-tallet kendes bl.a. ”Forordning af April 1779 vedrørende Klitfredning og
Sanddæmpning i Thy”, Erik Viborgs ”Efterretning om Sandvæksterne og deres Anvendelse” fra
1786 og ”Forordning angaaende Sandflugtens Dæmpning i Danmark af 19. september 1792”.
Den første kendes dog kun af navn, men museet vil lede videre efter denne, som forventes at
kunne fortælle noget om sandflugten i 1700-tallet. Ved lidt af et lykketræf er museet desuden
stødt på en række kilder fra 1700-tallet i en kasse fra Vestervig Amts Arkiv kaldet ”Forskellige
dokumenter”. Disse er affotograferet, men endnu ikke analyseret nøjere.
I projektet, der stod på over tre måneder, er der i alt affotograferet ca. 6.500 sider. Et af
formålene var at få frivillige tilknyttet museet til at oversætte og renskrive arkivalierne fra
gotiske til latinske bogstaver. Det vil dog forventeligt tage flere år at komme igennem.
Projektet er udført af Museum Thy og finansieret af Nationalparkfond Thy.

Sandflugtsseminar

Figur 18. Deltagerne i sandflugtsseminaret besøgte bl.a. Lodbjerg Strand. Foto: Bo Bredal Immersen.

Den 17. og 18. september 2016 arrangerede Museum Thy et sandflugtsseminar med midler fra
Nationalpark Thy. 54 personer deltog i seminaret som var opdelt i to dele. Den første dag
bestod af en række oplæg omkring sandflugt. Eksterne oplægsholdere med geologiprofessor
Lars Clemmensen på Københavns Universitet i spidsen, samt museets medarbejdere fremlagde
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resultater af undersøgelser i sandflugtsområder. Seminarets anden dag bød på en rundtur i
Nationalpark Thy med besøg på udvalgte lokaliteter, som viste mere eller mindre synlige spor
fra sandflugtsperioderne.

Lodbjerg Fyr

Figur 19. Lodbjerg Fyr ventes i de kommende år at gennemgå en omfattende, nænsom restaurering

En gruppe på ti personer arbejder som frivillige nationalparkværter med indsamling og
formidling af viden om fyret og naturen omkring. På udvalgte dage sommeren igennem har de
holdt åbent i fyrmesterboligen, informeret om livet på fyret og naturen omkring – og tilbudt
gamle lege i gården.
Museum Thy har i 2016 for Nationalpark Thy drevet en interimistisk café i fyrmesterboligen i
juli og de første to uger af august med et begrænset sortiment af varer. Idéen om, som led i et
større restaurerings- og formidlingsprojekt, at indrette en café i fyrmesterens stuer har
dermed vist sig at have genklang også hos de besøgende.
Projektet med at få hele fyrkomplekset nænsomt restaureret er fortsat i sin vorden. De
primære opgaver her har således også i 2016 været at søge at få projektet fuldt finansieriet.
Dette mål er i 2016 kommet et stort skridt nærmere med bidrag fra Realdania og Thisted
Kommune. Færchfonden har desuden forlænget sit tilsagn, således at projektet skal
gennemføres inden udgangen af 2018.
I 2016 er desuden gennemført en nænsom restaurering af det gamle oliehus, hvor det
originale skiftertag var stærkt medtaget.
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Naturpleje af gravhøje
Støtteforeningen Nationalpark Thy har efter aftale med Naturstyrelsen Thy taget ansvaret for,
at ni gravhøje i Stenbjerg Klitplantage i Nationalpark Thy holdes ryddet for uønskede vækster,
så gravhøjene fremstår synlige og ikke ødelægges af trærødder.

2.3.4 Projekter, der styrker mulighederne for friluftsliv og
særlige naturoplevelser
Formål: At styrke mulighederne for friluftsliv og særlige naturoplevelser i det store
uforstyrrede landskab.
Målsætninger: Mulighederne for friluftsliv og naturoplevelser skal styrkes. Udviklingen af
friluftsliv og turisme skal ske på et bæredygtigt grundlag. Sårbare områder skal beskyttes mod
slitage og forstyrrende færdsel og ophold.

Udkigsplatform ved Sårup
Naturstyrelsen Thy har for midler fra Nationalparkfond Thy i 2016 opført en udkigsplatform ved
Sårup på kanten af stenalderskrænten med udsigt over den nordlige del af Hanstholm
Vildtreservat. I tilknytning til platformen er der opsat tavler, der formidler områdets særlige
geologi og natur. Der er etableret en handicapvenlig sti til platformen fra parkeringspladsen
ved Sårup i den nordligste ende af Tved Plantage. Platformen blev indviet 20. maj.
TV Midt-Vest sendte på forsøgsbasis to timers morgen-tv direkte fra platformen d. 12. maj
med en række gæster fra lokalområdet. Et sammendrag fra morgenen blev sendt samme aften
på kanalen og de særlige highlights blev sendt som afmelding på TV2 nyhederne i hele landet.

Figur 20. Stemningsbillede fra TV Midt-Vests direkte morgen-tv fra Sårup-skrænten, maj 2016.

Syntese vedr. sårbar natur, friluftsliv og faciliteter
Der blev i 2016 nedsat en styregruppe til at gennemføre en undersøgelse af sårbar natur,
friluftsliv og faciliteter. Undersøgelsen er bl.a. en forudsætning for at gennemføre andre
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elementer af indsatsområde 6 i Nationalparkplan 2016-22 ”Gennemgående stier og faciliteter
til ophold i naturen”.
Naturrådgivningen udførte arbejdet
(med Natur 360 som underrådgiver)
og afleverede i december en rapport
i tre afsnit:
 Syntese af viden om sårbare
arter, naturbeskyttelse og
benyttelse
 Forslag til ændringer af faciliteter
 Vejledende opslag
Syntesen gennemgår bl.a.
landskabets dannelse, eksisterende
naturbeskyttelse, sårbare arter og
biodiversitet, faciliteter og
benyttelse, naturens følsomhed og
naturtypernes sårbarhed.

Figur 21. Forsiden af Naturrådgivningens rapport: Syntese af
viden om sårbare arter, naturbeskyttelse og benyttelse.

Analysen viser, at kun 1,7 % af nationalparkens 244 km2 er uden beskyttelse. Den viser også,
at der er et stort sammenfald af fx arealfredninger, reservater, klitfredning, Natura 2000 samt
områder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.
Syntesen gennemgår også de trusler, der anses for at være forbundet med de
hundredtusindvis af besøgende i området årligt. Selvom vindbrud og slitage som følge af
færdsel i klitter umiddelbart for de fleste kan opfattes som en voldsom og uønsket påvirkning,
peger forskere på, at klitlandskabet snarere trues af den stabilitet, som er skabt ved plantning
af hjælme i den hvide klit for at begrænse sandflugten. Slitage vurderes således at være en
del af en naturlig dynamisk proces, der er med til at forynge klitterne og bidrager til at forøge
biodiversiteten. Den unikke klitnatur i Nationalpark Thy har netop som et af formålene at sikre
fri udvikling af en dynamisk klitnatur. Et moderat slid fra spredt færdsel synes derfor ikke at
være nogen trussel mod naturværdierne. Der kan dog være behov for at sikre de mest
benyttede færdselsarealer fx ved trappen til Isbjerg i Hanstholm Vildtreservat.
Andre trusler mod nationalparkens sårbare naturområder er afvanding, forurening og
forstyrrelser, hvor rapporten især går i dybden med forstyrrelse som en trussel. Når fugle og
pattedyr bliver forstyrret, bliver de forhindret i at søge føde og skal i stedet bruge energi på at
flygte. Ydermere er der en risiko for, at æg eller unger dør eller bliver spist. De forskellige
arter udviser dog stor forskellighed i, hvor sky de er og det kan desuden variere afhængigt af
tid og sted, og der kan opstå tilvænning. Viden om forstyrrelsesafstand, forstyrrelsesintensitet
og flugtafstand bør således indgå i overvejelser forud for fx udbygning af faciliteter til
besøgende.
Forslaget til ændringer af faciliteter er affødt af arbejdet med syntesen og kommer med ret
konkrete anvisninger til, hvordan folks oplevelse af nationalparken kan gøres bedre uden at
det forstyrrer unødigt. Det foreslås blandt andet at skilte bedre til de mange seværdigheder,
der er i Nationalpark Thy, til at forbedre adgangsforhold, nedlægge enkelte stier, samt ændre
besøgsfaciliteter.
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vejledende opslag indeholder anvisninger til færdsel i området:
Klitter og klitheder i Nationalpark Thy
Hedemosernes ynglefugle i Nationalpark Thy
Skovdrift i Nationalpark Thy
På vandretur i Nationalpark Thy
Sankning i Nationalpark Thy
Med hund i Nationalpark Thy
På cykel i Nationalpark Thy
På mountainbike i Nationalpark Thy
Ridning i Nationalpark Thy
Surfing i Nationalpark Thy

Resultaterne af arbejdet vil indgå i planlægningen af bl.a. ”Trædesten til naturen” og andre
elementer af Nationalparkplan 2016-22. Rapporten kan i sin helhed læses på nationalparkens
hjemmeside (http://nationalparkthy.dk/om-nationalpark-thy/udgivelser-og-dokumenter/).

Stivogtere
Støtteforeningen Nationalpark Thy har startet flere projekter som f.eks. stivogterprogrammet,
der startede allerede før nationalparken formelt blev etableret. Programmet er ret populært og
pt. har alle afmærkede vandrestier en ”vogter”, der sørger for, at der ser ordenligt ud på stien.
I 2016 er stivogterne også begyndt at hjælpe Naturstyrelsen Thy med at opsætte
vandretursfoldere og nationalparkfolderen i folderkasserne ved stierne.

Gå i Gang
Støtteforeningen Nationalpark Thy har igen i 2016 afholdt en række ”gå i gang ture” i
Nationalpark Thy for modne motionister (60+). Turene blev afholdt hver tirsdag formiddag i
fra april til og med oktober, i alt 24 tirsdage og med gennemsnitlig 53 deltagere per gang. I alt
er der gået 151,5 km. Fokus for turene er en fortælling af en af de frivillige nationalparkværter
om det område, gåturen går i, motion og hyggeligt samvær. I 2016 var der landsdækkende tv
med på en af årets første ture, som led i en udsendelse på Danmarks Radio i serien
”Hammerslag”.

Ny bro til øen i Rindbæk Sø
Støtteforeningen Nationalpark Thy har i 2016 med midler
fra Thisted Forsikring etableret en ny bro til øen i Rindbæk
Sø nær Vester Vandet. Indvielsen blev foreviget med et
opslag på Facebook med 4.000 visninger:
https://www.facebook.com/ThistedForsikring/videos/1155
901114490798/

Figur 22. Thisted Forsikring lavede
en lille video i forbindelse med
indvielsen af broen over Rindbæk Sø
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2.3.5 Projekter, der styrker forskning, undervisning,
naturvejledning og formidling
Formål: At styrke forskning, undervisning, naturvejledning og formidling af de natur- og
kulturhistoriske og friluftsmæssige værdier.
Målsætninger: Forskning skal understøttes og undervisning styrkes gennem etablering af
faciliteter og undervisningstilbud. Formidling og naturvejledning skal styrkes og koordineres i
forhold til lokale aktører gennem udbygning og etablering af aktiviteter, servicefunktioner og
faciliteter.

Forskning
Nationalpark Thy samarbejder med en række forsknings- og uddannelsesinstitutioner med
henblik på at styrke forskning og undervisning i nationalparken. Afstanden til Thy fra landets
forskellige forskningsinstitutioner kan dog for nogle være en barriere i forhold til at
gennemføre projekter i Nationalpark Thy. Med henblik på at minimere barrieren 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 2016 er der dækket udgifter i forbindelse med to bachelor-projekter samt et større
feltbiologisk projekt om laverne i Nationalpark Thy.
I 2016 har nationalparkfonden modtaget følgende rapporter og/eller artikler fra forsknings- og
studenterprojekter, der har fået fondens opbakning:
 Coupled photochemical and microbial decomposition of dissolved organic carbon in humic
Lake Tvorup and groundwater inflows; Mikkel Madsen-Østerbye, Københavns Universitet
 Tvorup Hul i Nationalpark Thy – en brunvandet sø – kan den reddes? Peter Engesgaard,
Theis Kragh, Eva Sebok, Ingeborg Solvang, Emil Kristensen og Henrik Schjødt Kristensen,
Geoviden nr 4 2016 s. 15-19.
 Groundwater and Surface Water Interaction in Thy National Park, Ingeborg Solvang,
Københavns Universitet
 Identifikation af klithedens flora i Nationalpark Thy ved brug af rbcL og matK som DNAstregkoder; Kristoffer Knudsen og Ditte Dybvald Kruse, Københavns Universitet
 Prioritizing sites for cost-efficient biodiversity protection in National Park Thy, Denmark;
Camilla Langkilde-Lauesen. Københavns Universitet
 Rural Outskirts Mobilities; Maria Quvang Harck Vestergaard, Aalborg Universitet
 Kortlægning af hybenrosen ved Vangså Hede, Lilian Hartmann & Martin Østergaard
Mariager, Aalborg Universitet
 Lobeliesøer – trusler og restaurering; Ole Pedersen, Lars Baastrup-Spohr; Mikkel MadsenØsterbye, Emil Kristensen, Theis Kragh, Mikkel Rene Andersen, Frede Østergaard Andersen
& Kaj Sand Jensen,
Litteraturbase for Nationalpark Thy
Nationalparkfondens litteraturdatabase har det meste af året via biblioteket givet mulighed for
at fremsøge publikationer, der indeholder ny og gammel viden om det geografiske område, der
nu er Nationalpark Thy. Med basen har det været nemt at fremfinde relevante publikationer for
universitetsstuderende, skoleelever, formidlere og alle andre interesserede, der ønsker at
arbejde med Nationalpark Thy.
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Ultimo 2016 blev der desværre lukket for det bibliotekssystem, litteraturdatabasen var
oprettet i. Der arbejdes på en løsning med at videreføre databasen med årlige opdateringer.
Etableringen af litteraturdatabasen er oprindeligt udsprunget af en arbejdsgruppe omkring
forskning i Nationalpark Thy. Projektet er finansieret og gennemført af nationalparkfonden i
samarbejde med frivillige kræfter fra arbejdsgruppen og med Thisted Bibliotek som udførende.

Undervisning
Aftagerpaneler
Nationalparkens leder medvirker i et aftagerpanel på Aarhus Universitet i forbindelse med
kandidatuddannelsen i biologi og har i 2016 medvirket i et møde i panelet. En afledt effekt af
mødet er et muligt samarbejde med forskere og specialestuderende på universitetet omkring
klitsøerne i Nationalpark Thy i 2017 og fremover.
Feltkurser og ekskursioner
Aarhus Universitet har hvert år igennem en lang årrække afholdt en vegetationsøkologisk
ekskursion i området ved Lodbjerg Fyr som led i et botanisk feltkursus i det vestlige Jylland. I
samarbejde med Aarhus Universitet blev der i 2014 opsat permanente plots med henblik på, at
de studerende kan indsamle data, der over tid vil give Nationalpark Thy mulighed for at følge
udviklingen i området under feltkursus i biologi og agrobiologi.
Sommerlejr for internationale studerende
Sommerlejren for studerende afholdtes i 2016 for fjerde gang – også i år med fokus på
naturpleje og frivilligt arbejde i naturen. Sommerlejren har indtil i år været afholdt for danske
studerende på naturvidenskabelige uddannelser. I sommer blev lejren for første gang afholdt
for internationale studerende fra hele verden og forløb over to uger. De 17 deltagere kom fra
Tyskland, Frankrig, Spanien, Italien, Tjekkiet, Rusland og Japan og fra en bred vifte af
uddannelser (fx arkitekt-, engelsk- og økonomistuderende). Deltagerne fik desuden mulighed
for at stifte med bekendtskab med unge på tværs af forskellige uddannelser og lande.
Lejren blev udbudt i et
samarbejde mellem
Nationalpark Thy,
Naturstyrelsen Thy og
Mellemfolkeligt Samvirke og
med bidrag fra Biologisk
Forening for Nordvestjylland,
Danmarks
Naturfredningsforening,
Naturplejenetværket for
Nordvestjylland, beboere fra
Hanstholm Asylcenter,
Støtteforeningen Nationalpark
Thy, Thisted Kommune samt
Frivillige Nationalparkværter.

Figur 23. Årets deltagere på sommerlejren på udflugt til Lodbjerg
Fyr.
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Nationalpark Thy Klasseværelset
I 2016 sluttede det tre-årige projekt Nationalpark Thy Klasseværelset, som var støttet af
Friluftsrådet. Projektet har nået de opstillede mål, og mere til. Det har således bidraget til at få
udeskole og brugen af den lokale natur og kulturhistorie højere op på dagsorden blandt lærere
og forældre i lokalområdet. Det har medført, at flere taler positivt om at bruge naturen i
undervisningen, og flere har i undervisningen været udenfor skolens mure.
Kurser med konkrete stedbundne undervisningsforløb, samt workshops på tværs af formidlere
og lærere har for alvor øget kendskabet til de tilbud, og de muligheder, der er knyttet til
Nationalpark Thy Klasseværelset. Der er som led i projektet gennemført 8 lærerkurser og
workshops med i alt 158 deltagere. Lærerne oplever kurserne, som det mest effektive tiltag,
for at få dem til at flytte undervisningen ud. Hjemmesiden er tilsvarende det mest effektive
redskab til at finde konkrete, stedbundne undervisningsforløb, og til at få direkte kontakt til
områdets naturvejledere og kulturformidlere. Der er lavet en evaluering, som samler op på
resultaterne over alle tre år. Den kan hentes via www.nationalparkthy.dk/undervisning.
Den nye undervisningsdatabase blev offentliggjort i juni 2016. Ved årets udgang var der 58
undervisningsforløb/aktiviteter med 182 tilknyttede arbejdsark. Se forløbene på
http://undervisning.nationalparkthy.dk/find-opgaver/

I 2016 har klasseværelset haft et særligt samarbejde med Museumscenter Hastholm om
udvikling af forløb og afvikling af lærerkurser, der tager udgangspunkt i anden verdenskrig.
Derudover er der tæt samarbejde med Naturstyrelsen Thy og Museum Thy om udvikling af
undervisningsforløb. Nationalpark Thy har sammen med partnere i løbet af 2016 afprøvet
forløb med ca. 1.030 elever fra lokale skoler.
På initiativ fra den britiske Wildfowl and Wetlands Trust har Nationalpark Thy og
klasseværelset medvirket i et internationalt projekt, ”Flight of the Swans”, der satte fokus på
den truede pibesvanes migration fra tundraen i Sibirien til det sydvestlige Storbritannien
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(https://www.flightoftheswans.org/). Der blev udviklet et par undervisningsforløb i forbindelse
med eventen, hvor også 6. kl. fra Nors skole deltog i projektet, og fremlagde viden om
pibesvanen på dansk og engelsk for offentligheden, BBC Breakfast, Nationalpark TV, DR TVAvisen, DR P4 direkte i radioen og for teamet, der følger svanernes trækrute. Blandt årsagerne
til, at briterne gerne havde Danmark med i projektet er, at svanen bl.a. trues af, at der bruges
blyhagl til jagt i mange af vore nabolande. Da svanerne samler småsten i kråsen, dør mange
af blyforgiftning. I Danmark har brug af blyhagl været forbudt gennem en længere årrække.
Danske jægeres erfaringer med stålhagl er dermed vigtige at videreformidle til vore
nabolande.
En udsendelse fra eventen på Nationalpark TV kan ses her:
http://nationalparktv.blogspot.dk/2016/11/nationalpark-tv-1811-2016hd-from.html
I samarbejde med læreruddannelsen på University College Nordjylland (UCN), har
Nationalpark Thy Klasseværelset i april 2016 gennemført en tredages lejr for 8
lærerstuderende. Formålet var at udvikle undervisningsforløb og klæde de studerende på med
viden om naturen i Thy.
I samarbejde med Center for undervisningsmidler Nordjylland under UCN er der lavet to
udlånskasser: En ulvekasse og en fuglekiggerkasse med teleskoper og kikkerter. Kassen
indeholder desuden undervisningsforløb og forslag til aktiviteter. Kasserne lånes ud til
nordjyske skoler gennem Center for undervisningsmidler Nordjylland.
Siden 1999 har EUROPARC (www.europarc.org) hvert år den 24. maj fejret og synliggjort de
europæiske nationalparker med events og aktiviteter rettet mod borgere, gæster og i
særdeleshed skole og uddannelsessøgende unge. Formålet med fejringen er at bringe folk
tættere på naturen og skabe offentlig opmærksomhed omkring vigtigheden af naturbeskyttelse
og bæredygtig forvaltning af naturens ressourcer. I 2016 har indsatsen i Nationalpark Thy
primært rettet sig mod skoleklasser, som har haft mulighed for at vælge sig ind på
læringsforløb, som har foregået i dagene omkring den 24. maj forskellige steder i
nationalparken.
Der er desuden brugt kræfter i
samarbejdet på at undgå
nedrivning af den tidligere
skovbørnehave Skovly. Det
lykkedes ved, at Thisted
Gymnasium har overtaget
Skovly, som nu kan kan lejes af
skoler. Klasseværelset har frikøbt
60 besøg hos Skovly, som
udbydes til skolerne efter ”først
til mølle-princippet”. Projektet
har bidraget til køb af grej/udstyr
til brug for Skovly-brugere til
diverse udeskole- og
undersøgelsesaktiviteter.

Figur 24. Stemningsbillede fra naturfagsdagen 1. april 2016.
Foto: Bo Immersen

Facebooksiden målrettet lærere og forældre, som skal gøre opmærksom på klasseværelsets
muligheder har ved årsskiftet 407 ”likes”. Se https://www.facebook.com/klassevaerelset/
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Nationalpark Thy Klasseværelset er ved projektets afslutning i gang med en besøgsrunde for at
præsentere tilbud og resultater på alle kommunens skoler, men forventes først at blive færdig
i første kvartal af 2017. Dermed har alle kommunalt ansatte lærere potentielt kendskab til
klasseværelsets tilbud. Alle skoleledere har fået præsentation af tilbuddene i oktober 2016.
Projektejergruppen for Natoinalpark Thy Klasseværelset bestod af:
 Thisted kommunes undervisningschef, Hanne Toft Andersen
 Thisted kommunes Kultur- og fritidschef, Karen Louise Erichsen
 Skovrider i Naturstyrelsen Thy, Ditte Svendsen
 Leder af Museum Thy, Jytte Nielsen
 Adjunkt på læreruddannelsen på University College Nordjylland, Marianne Hald
 Projektleder for Nationalpark Thy, Bo Immersen
Kurser for formidlere i nationalparken
Der er gennemført en række aktiviteter med lokale formidlere som målgruppe:
 Formidlingsdag med temaet ”Natur og naturprojekter i Nationalpark Thy” den 29. april.
 To dages sandflugtseminar for formidlere og frivillige med Museum Thy som arrangør den
17.-18. sept.
 Basiskursus 1 Introduktion til Nationalpark Thy den 26. okt.
 Basiskursus 2 Færdsel i Nationalpark Thy den 16. nov.
 Basiskursus 3 Værtskab den 25. februar og den 9. nov. 2016
 Basiskursus 4 Førstehjælp den 2. nov.
 NP Thy samarbejder med Biologisk Forening Nordvestjylland om tematiserede kursusforløb
med udgangspunkt i NPT. Kursustemaer tilrettelægges i samarbejde med os, og NP Thy
betaler for frivillige og formidleres deltagelse i BFN’s kurser. Der har været fire kurser med
ca. 45 deltagere:
- Pattedyr og fugle, som lever af rov, samt deres byttedyr
- Hydrologi, landskab og natur
- Træer og buske i Nationalpark Thy
- Landskabets tilblivelse og forandring
Se de aktuelle kurser på http://bfn-nyt.dk/bfn/om-naturkurser/
 Projektleder for formidling og friluftsliv har deltaget i efteruddannelsen ”diplom i ledelse”
med udgangspunkt i at løse aktuelle udfordringer og problemstillinger i
formidlingsnetværket og Nationalpark Thy Klasseværelset.
 Derudover har flere kurser i skoleprojektet som nævnt under delmål 1, været åbne for
formidlere og naturvejledere.
Der er desuden etableret en facebookside målrettet formidlere i NP Thy med henblik på at
udveksle informationer på en hurtig og uformel måde med formidlerne:
https://www.facebook.com/formidlinginpt/
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Naturvejledning og formidling
Nationalpark Thy har gennem sine første år gjort en markant indsats for at synliggøre
nationalparken og formidle den særlige natur og kulturhistorie, som findes i Nationalpark Thy.
Det gælder fx besøgsfaciliteter, Nationalpark TV, koordineret formidling, udgivelse af en cykelog vandreguide, informations- og arrangementsfoldere, udvikling og vedligehold af app til
smart phones, udbygning af hjemmeside, m.m.
Stenbjerg Landingsplads
Det lille informationshus på Stenbjerg Landingsplads, som indtil videre huser nationalparkens
eneste egentlige bemandede besøgscenter, har i alle syv sæsoner haft åbent hver dag fra 1317 i perioden 1. april til 31. oktober. Det har i 2016 været bemandet 100 % af en gruppe
frivillige nationalparkværter. På en tredjedel af dagene har der været to værter til at tage imod
de besøgende, især i juli og første halvdel i august samt i weekenderne omkring.
Informationshuset er et lille hus (37 m2), og det sætter snævre rammer for, hvilke varer, der
kan være på hylderne. Kun bøger og kort med direkte relation til nationalparken sælges.
Derudover sælges kaffe, the, varm kakao og is. Nationalpark Thys egen folder, Naturstyrelsens
vandretursfoldere, samt andre relevante foldere fra området udleveres gratis.
Nationalparkværterne 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, som det ses herunder.

Årlige besøgstal i Informationshuset på Stenbjerg Landingsplads 2010‐2016
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Figur 25. Diagrammet viser variationen i besøgstal i informationshuset siden åbningen i 2010.

Diagrammet herunder viser udviklingen i besøgstal per uge fra husets åbning på Stenbjerg
Landingsplads i 2010 til 2016. Informationshuset er mest besøgt i skolernes sommerferie (uge
27 til 34). Hertil oplever de frivillige, at vejret har en stor indflydelse på besøgstallene.
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Antal besøgende pr. uge i Informationshuset på Stenbjerg
Landingsplads 2010-2016
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Figur 26. Ugentlige besøgstal i huset på Stenbjerg Landingsplads for hvert af årene 2010-2016

De danske gæster i huset ved Stenbjerg Landingsplads udgør langt de fleste (78 %), som det
ses af figuren herunder. Fordelingen på nationalitet er opgjort i årene 2013, 2014, 2015 og
2016 og procentfordelingen er ret konstant, med et markant flertal af danske gæster.

Besøgende i Informationshuset
på Stenbjerg Landingsplads i
2016
fordelt på nationalitet
6%

16%

Danske
Tyske
78%

Andre

Figur 27. Figuren viser fordelingen af danske, tyske
og andre nationaliteter for de godt 12.000 besøgende i huset i 2016.

Svaneholmhus
Svaneholmhus ved færgelejet på Agger Tange er en ubemandet, kombineret service- og
informationsbygning, som især er beregnet på at give ly og læ for besøgende – fx hvis man
venter på næste færge, holder en pause på en cykeltur, fugletur, vandretur el. lign. Samtidig
kan man lære mere om nationalparken, se på fugle og sæler fra en platform ovenpå, tanke
vandflasken op, komme på toilettet, downloade nationalparkens mobil-applikation via et frit
tilgængeligt trådløst netværk, få en folder om nationalparken, spise sin madpakke, tage et hvil
på en bænk, m.m.
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Svaneholmhus er åbent hver dag året rundt – primært i døgnets lyse timer. Åbningstiden er
tilpasset færgens sejlplan og muligheden for at bruge stedet i forbindelse med en fugletur en
tidlig morgen. Svaneholmhus er ubemandet, men opvarmet til 10 grader. Strømmen hertil
leveres delvist af solceller på taget. Der er ikke søgt opgjort besøgstal på Svaneholmhus.
I 2016 har formidlingen på Svaneholmhus desværre været præget af en del tekniske
udfordringer. Det gælder særligt driften af væghængte digitale skærme. Derfor er der i 2016
taget initiativ til på budgettet for 2017 at sikre midler til at optimere drift og formidling, så de
besøgende ikke bliver mødt af defekte skærme.
Lodbjerg Fyr
Lodbjerg Fyr havde frivillige formidlere hver torsdag, lørdag og søndag i perioden fra d. 30.
juni til d. 6. august. I denne periode besøgte turistbus nr. 88 Lodbjerg Fyr hver torsdag og
lørdag, og bussens passagerer blev modtaget af de frivillige. I alt var der i løbet af
sommersæsonen frivillige formidlere ved Lodbjerg Fyr 18 dage (mod 11 dage i 2015).
Gæsterne viser stor interesse for at komme indenfor og vide mere om fyret. Fyrværterne var
velforberedte, havde hentet materialer i gamle arkiver, talt med folk der er kommet på fyret,
lavet plancher om strandinger og klithedens botanik, arrangeret gamle lege og spil udendørs.
Gæsterne fik gode historier om både fyret og naturen omkring.
Ud over åbningsdagene afholdt de frivillige også et familiearrangement, Lodbjerg Fyr ved
nattetid, som med 130 besøgende var et af de mest besøgte offentlige arrangementer i 2016.
Arrangementet havde besøgende i alle aldre, der gennem de frivillige værters formidling lærte
om fyrets historie, bunkeren i haven, førstehjælp i naturen, flagermus, astronomi, Lodbjerg
Fyr som vejrstation, lege fra gamle dage og områdets planter.

Figur 28. En gruppe børn prøver at gå på stylter under "Lodbjerg Fyr ved nattetid"
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Nationalparkcenter Thy
I dialog med flere fonde og andre bidragydere, er Nationalparkcenter Thy blevet sat ind i en
større sammenhæng, kaldet ”Trædesten til naturen i Nationalpark Thy”, som blev
principgodkendt i nationalparkens bestyrelse i efteråret 2016. Trædesten til naturen danner
udgangspunkt for en række fondsansøgninger, hvoraf flere blev indsendt i 2016 og andre
følger i 2017. Projektet involverer etableringen af tre større trædesten i syd, midt og nord:
Lodbjerg Fyr, Nationalparkcenter Thy og Hanstholm Fyr. Dertil kommer en række
formidlingspunkter, oplysende stier og interessepunkter rundt omkring i hele Nationalpark Thy.
Støtteforeningen Nationalpark Thy igangsatte i
januar 2016 en lokal indsamling blandt
virksomheder, foreninger og privatpersoner til
etablering af Nationalparkcenter Thy.
Målsætningen var at indsamlet 1 mio. kr – det blev
nået i december 2016, hvor 26 virksomheder, 16
virksomheder og mere end 100 privatpersoner har
givet et bidrag. Sparekassen Thy har bidraget med
500.000 kr, således at alle bidrag på op til 10.000 kr
fordobles af Sparekassen Thy.
Støtteforeningen valgte ved udgangen af året at
hæve målet til 1,5 mio. kr. Se mere på
www.støtnationalparkcenterthy.dk.

Figur 29. Støtteforeningens kampagne for
indsamlingen til Nationalparkcenter Thy
prydes af en kronhjort på flyers og t-shirts.

Nationalpark TV
Nationalpark TV, der har eksisteret siden 2009, er fortsat et stort satsningsområde i
formidlingen af Nationalpark Thys natur, kulturhistorie og muligheder for oplevelser i det fri.
Hver uge sendes nye udsendelser fra nationalparken. Siden begyndelsen af 2014 er
Nationalpark TV sendt i et samarbejde med Folkekirkeligt TV i regi af foreningen ”Nordvestjysk
Lokal TV” med sendetilladelse på Kanal Midt-Vest. I 2016 har Nationalpark TV produceret og
sendt to nye halvtimes udsendelser hver uge året rundt på Kanal Midt-Vest. Hver udsendelse
genudsendes desuden 4 gange over nogle uger, således at der hver dag i løbet af en uge
sendes forskellige udsendelser.
Hele 2016 har TV Midt-Vest Mokka købt og sendt de to ugentlige udsendelser fra Nationalpark
TV på den regionale TV2 region i Midt-og Vestjylland. TV2 Nord Salto har ligeledes hele året
købt og sendt en ugentlig udsendelse fra Nationalpark TV i Nordjylland.
I 2016 har nationalparken i samarbejde med de to TV2-stationers støtteforeninger arrangeret
en guidet bustur for hver forening rundt i Nationalpark Thy for deres medlemmer.
Som noget nyt lykkedes det i 2016 at få et samarbejde i stand med TV2 Øst, der dækker store
dele af Sjælland samt Møn, Lolland og Falster. Således er der siden februar 2016 også sendt
en ugentlig udsendelse fra Nationalpark Thy på TV2 Øst. I alt har ca. 1,9 mio. danskere nu
mulighed for at se udsendelser fra Nationalpark Thy på deres tv.
Infomedia skønner, at de ugentlige seertal i 2016 gennemsnitligt ligger på 151.500, hvor de i
2015 skønnedes at være på 78.500. Seertallet er dermed næsten fordoblet som følge af, at
Nationalpark TV nu også sendes i TV2 Østs område.
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Udsendelserne fra Nationalpark TV kan derudover ses frit af alle på internettet via Vimeo
(www.vimeo.com), således at man fx kan streame det direkte på sit smart TV, eller til TV via
en Apple Box, Chromecast, eller på PC, tablet eller smart phone. Udsendelser er i alt blevet
loadet 21.807 gange. Statistikken fra vimeo er vedhæftet som bilag 3.
High5 formidlingskoncept
Nationalpark Thy fik i 2015 gennemført første del af High5 formidlingskonceptet: High5 Nature
(http://nationalparkthy.dk/oplev-nationalparken/high5-intro). High5 konceptet filtrerer mange
muligheder fra og anviser nogle få arter og udvalgte lokaliteter, som gæsten kan bruge som
udgangspunkt i udforskningen af nationalparken. Hver enkelt art og fænomen er karakteristisk
for Nationalpark Thy, og kan derfor være en indgang til ”den store fortælling” om
nationalparken.
I 2016 er der i samarbejde med Museum Thy udviklet en High5 Historic, som er støttet af
Friluftsrådet. En ny bog med fokus på kulturhistoriske emner udkommer i 2017.
Sommercamp for børn fra 4. – 6. kl. (junior ranger camp)
I tæt samarbejde med den kommunale Ungdomsskole er der afholdt Junior Ranger camp i juli
2016. Fokus var at give deltagerne viden, holdning og færdigheder i forhold til naturen.
Nordvest Safari, Danmarks Jægerforbund og Thisted Kommunes naturvejleder bidrog med
formidling og aktiviteter på lejren, hvor 16 børn deltog. Lejren sluttede med en overnatning i
selvbyggede bivuakker.
Busrute 88 og 89 i Nationalpark Thy
Nationalpark Thy var med til at igangsætte Busrute 88 i 2013. Sommerbusruten kører gennem
Nationalpark Thy med en guide fra nationalparken på hele turen. Det har været en stor succes,
og igen i 2016 har næsten alle 18 afgange været udsolgt. Bussen kørte i 2016 to forskellige
ruter. Frivillige værter har stået klar til at byde velkommen på udvalgte lokaliteter undervejs.
For at støtte guidernes og
de frivilliges formidling, er
der udarbejdet et
kompendium, som
indeholder information
om lokaliteter og
begivenheder i tilknytning
til busrute 88’s fysiske
forløb.
I 2016 er der udviklet
endnu en sommerrute,
som skal afprøves i 2017.
Nationalparkrute 89 skal
køre op og ned langs
kysten i skolernes
sommerferie i 2017.

Figur 30. Sommerbusruten i skolernes ferie har været en stor succes.
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Nationalpark Thy appen har fået nye funktioner
App’en til smart phones forbedres løbende. Senest er indbygget en funktion, hvor brugeren
selv kan vælge mellem forskellige kort. Baseret på henvendelser fra gæster vurderes app’en at
være mere og mere populær blandt nationalparkens gæster.
To arrangementskalendere
I forbindelse med koordineringen af arrangementer, er der udgivet to
arrangementskalendere i 2016 målrettet lokale og turister, for perioden fra april
til og med november. Der har været henholdsvis 72 og 178 arrangementer med i
kalendrene. Data trækkes ud af www.thy360.dk, som søger at samle alle
arrangementer i Thy i en portal, og som sender ugentlige "det sker" mails ud til
de tilmeldte brugere. Mere end 7.000 deltog i de annoncerede arrangementer.
Bestilte naturvejlederture
Nationalpark Thy giver mulighed for at booke naturvejledere, som er tilknyttet
formidlingsnetværket og/eller er nationalparkpartner (http://nationalparkthy.dk/oplevnationalparken/book-en-naturvejleder/). Der blev i 2016 afholdt 356 guidede ture på baggrund
af disse bestillinger. Turene havde godt 10.700 deltagere.

2.3.6 Projekter, der støtter en udvikling til gavn for
lokalsamfundet
Formål: at støtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt
for beskyttelsesinteresserne.
Målsætninger: Udviklingen af friluftsliv og turisme skal ske på et bæredygtigt grundlag.
Udviklingen af nationalparken skal ske i samspil med omgivelserne.

Frivillige og lokale samarbejdspartnere
Nationalpark Thy samarbejder med både Thisted Kommune og Naturstyrelsen om at engagere
frivillige i naturpleje, affaldsindsamling m.m.. Det gælder fx sommerlejr for studerende,
naturens besøgsvenner og forskellige spejdergruppers indsats. Der ud over står Naturstyrelsen
for undervisning på nationalparkens basiskursus: Færdsel i Nationalpark Thy.
Biologisk Forening for Nordvestjylland (BFN) udbyder hvert år en række naturfaglige kurser
vedrørende naturen i Nationalpark Thy. Deltagerne er nationalparkværter og andre lokale med
interesse for naturen. Nationalparkværterne får gennem kurserne et større kendskab til
naturen i nationalparken til glæde for både nationalparkens gæster og dem selv. Nationalpark
Thy samarbejder desuden med BFN om fx Naturens Besøgsvenner.
Danmarks Naturfredningsforening (DN) har gennem en donation fra Velux-fonden givet
økonomisk støtte til et arrangementet ”Folk & Fisk”, der afholdes af frivillige
nationalparkværter. Arrangementet finder sted på Stenbjerg Landingsplads hver onsdag i
skolernes sommerferie og efterårsferie. Her fortæller en gruppe frivillige om kystfiskeriets
historie og giver smagsprøver på hjemmesaltet, -tørret og -røget fisk.
Naturplejenetværket for Nordvestjylland samarbejder med Asylcenter Hanstholm og har
sammen med Nationalpark Thy i 2016 arrangeret sociale naturplejedage for nationalparkens
frivillige og asylcentrets beboere.
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Museum Thy har i sommerferien drevet café i stuerne i den gamle fyrmesterbolig på Lodbjerg
Fyr. De besøgende ved fyret har været glade for at kunne købe kaffe, the og is. Museet afholdt
i foråret en workshop for frivillige nationalparkværter om at fremsøge, få adgang til og være
kritisk over for skriftlige, historiske kilder. De frivillige nationalparkværter gør et stort arbejde
med at grave i historien om f.eks. Lodbjerg Fyr og formidle den viden videre til gæsterne på
fyret.
Frivilligprogrammer i Nationalpark Thy
Også privatpersoner kan involvere sig i nationalparkfondens arbejde gennem en frivillig
indsats. Søjlediagrammet herunder viser antal frivillige i de forskellige grupper, hvor
nationalparkværterne og stivogterne udgør de største. Samlet set har grupperne ca. 150
medlemmer, der har bidraget betragteligt til opgaveløsningen i Nationalpark Thy. Nogle er dog
involveret i flere programmer, således at det samlet er færre personer, der er frivillige i
Nationalpark Thy.

Antal personer per frivilliggruppe i 2016
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41
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Figur 31: Antallet af frivillige per gruppe, der bidrager til Nationalpark Thys arbejde.

De fleste programmer med frivillige bliver gennemført år efter år, men enkelte køres som
projekter, der løbende afsluttes. I 2015 blev følgende projekter afsluttet; Udvikling af
litteraturdatabasen, afholdelse af videns-lejr om mosser og revision af Nationalparkplan 201622. I 2016 blev nye projekter iværksat. En gruppe belgiske spejdere lavede naturpleje og
fjernede affald i vandløbene langs nationalparkens kyst. En gruppe beboere fra Asylcenter
Hanstholm hjalp med naturpleje sammen med frivillige i Nationalpark Thy samtidig med, de fik
øvet deres danske sprog.
Nationalparkværter
Gruppen af frivillige nationalparkværter er en blanding af lokale folk og folk der er kommet i
området i årevis og har sommerhus i Thy. Nationalpark Thy har derfor frivillige fra hele landet
og en enkelt fra Tyskland. I efteråret kom 6 nye frivillige nationalparkværter. De nye værter
rekrutteres hovedsagelig ved ”mund til mund” metoden.
38

Som tidligere år, har der i efteråret 2016 været afholdt basiskurser for nye værter. Kurserne
er obligatoriske og har fire moduler. Et om nationalparkens natur, kultur og organisation, et
om færdselsregler i naturen, et om værtsrollen og et med grundlæggende førstehjælp. Med
dette basisprogram er man kvalificeret til at kalde sig Nationalparkvært. Kurserne er desuden
obligatoriske for formidlingspartnere. Nationalparkens frivilligkoordinator mødes jævnligt med
værterne, for at holde dem opdateret med aktuel viden og udvikle opgaverne.

Frivillige værter,
Stenbjerg Landingsplads og
Lodbjerg Fyr 2010-2016
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Figur 32: Udviklingen i frivillige nationalparkværter på Stenbjerg Landingsplads og Lodbjerg Fyr.

Nationalparkværterne har kontakt med tusindvis af nationalparkens gæster i huset på
Stenbjerg Landingsplads, Lodbjerg Fyr, på diverse offentlige ture og som lokale værter på
årets turistrutebus 88. Gæsterne møder engagerede og vidende værter, der gerne deler deres
personlige glæde ved Nationalpark Thy.
En gang årligt tager frivilligkoordinatoren og værterne på studietur, for at lære af andre. I
2016 gik turen til Hirtshals. På programmet var et foredrag om god formidling af en underviser
fra Kultur- og Naturformidlingsuddannelsen på UCN i Hjørring. Der blev udvekslet erfaringer
med de mange frivillige ved Hirtshals Fyr og alle blev inspireret af en god formidler i Lønstrup.
Naturens besøgsvenner
Naturens Besøgsvenner er et folkeligt naturovervågningsprojekt udviklet i samarbejde med
Biologisk Forening for Nordvestjylland (BFN). Formålet er at følge udviklingen af særlige
planteforekomster i nationalparkområdet og sikre gennemførelse af pleje ved behov, samt at
inddrage frivillige i både overvågningsarbejdet og plejen. Pleje udføres af frivillige eller
professionelle alt afhængig af opgavens karakter og omfang.
Dataene videreformidles fra BFN til Naturstyrelsen Thy, der herefter kan benytte dem til de
såkaldte ”Pas På”-kort, som anvendes i arealdriften.
Koordineringen omkring de frivillige, 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.
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Projektet har nu kørt i 4 år. Frivilligbehovet i projektet vurderes at ligge på 14 grupper, som
det nået i 2016. Tilslutningen til projektet ses i tabellen herunder.

Antal grupper
Antal frivillige
Antal tilsete forekomster

2013
5
10
16

2014
12
20
46

2015
11
18
62

2016
14
22
58

Evalueringen af sæson 2016 viser at projektet er udbytterigt både for de frivillige og for
naturen. Efter tre års erfaring med projektet er der i 2016 gennemført en revision af projektet
med udgangspunkt i de frivilliges tilbagemeldinger og koordinatorernes erfaringer.
Der er udviklet på feltskema og dataflowsystem med henblik på sikring og ensretning af data.
Derudover er artsvalget revideret, således at visse arter er udgået af forskellige årsager, fx at
Naturstyrelsen er forpligtet til at registrere en given art, at arten er vanskelig for frivillige at
håndtere, eller at Thy ikke er kerneområde for arten.
Der er nu 255 forekomster i programmet fordelt på 19 arter. Arterne registreres i en 4-årig
cyklus (med undtagelse ad Skotsk Lostilk, der registreres med en 8-årig cyklus), og ved
registrering af plejebehov aftales indgreb med lodsejeren.

Thy på forkant
Thisted Kommune har i 2016 udarbejdet en strategiplan
kaldet ”Thy på forkant”. Det er sket i et samarbejde med
Nationalpark Thy og lokale borgerrepræsentanter. Projektet
er en del af ”På Forkant” kampagnen, som er udviklet og
drives i et partnerskab mellem Erhvervsstyrelsen,
Kommunernes Landsforening og Realdania og som har
støttet projektet i Thisted Kommune. Strategiplanen skal
bidrage til at prioritere og sætte retning gennem en vision
for Thy og et sæt konkrete retningslinjer for udvikling af de
forskellige lokalområder.
Fra nationalparkens side har vi kunnet bidrage med den
viden, der er skabt i forbindelse med revision af
nationalparkplanen, herunder især redegørelsen for
udviklingen i og omkring nationalparken fra 2005-14.

Figur 33. Thisted Kommunes
strategiplan

Thy på Forkant tager afsæt i naturen som en samlende kraft,
der både skaber en fælles identitet, stærke oplevelser, turisme, gode børnehaver, vindenergi,
landbrug... og natur for naturens skyld. Retningen peger på tre gode bysamfund: Den
moderne købstad Thisted, Fællesskabsbyer og Friluftsbyer. Størst relation til nationalparken er
nok begrebet Friluftsbyer, som skal befolkes og besøges af mennesker, der har truffet en
beslutning om at leve et liv, hvor naturen er en væsentlig del af livet. Her har alle, børn og
voksne, fastboere og turister rig og umiddelbar mulighed for at dyrke deres friluftsinteresser.
De lokale erhvervsdrivende er samtidig eksperter i at drive forretning på friluftsinteressen.
Strategiplanen kan i sin helhed læses på
http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/media/276753/ThypaaForkant_skaermversion.pdf
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Nationalpark Thys medieeksponering
Nationalpark Thys mediesynlighed fortsætter med at stige og var således højere i 2016 end i
2015. Stigningen i synlighed var især tydelig i de landsdækkende medier samt fagblade og
magasiner, hvilket giver højere læsertal og annonceværdier.
Medieeksponeringen i 2016 omfattede 1.257 omtaler (mod 1052 i 2015) med et samlet
læsertal på 81,7 mio. (mod 75,0 mio. i 2015) og en estimeret annonceværdi på 17,6 mio. kr
(mod 14,5 mio. kr i 2015). Eksponeringsværdien af Nationalpark TV er desuden søgt opgjort
svarende til en estimeret annonceværdi på 52,0 mio. kr (mod 28,7 mio. kr i 2015). Ændringen
skyldes især, at der med tv-udsendelser fra Nationalpark Thy på Sjælland og øerne er sket
noget nær en fordobling af seertallet.
Samlet set estimeres annonceværdien for Nationalpark Thy altså at være steget til 69,6 mio.
kr (mod 43,2 mio. kr i 2015). Nationalpark Thy kan dermed ses som et særdeles vigtigt aktiv i
lokalområdet.
Analysen, der er gennemført af Infomedia kan i sin helhed læses i bilag 4.

Nye arbejdspladser i tilknytning til Nationalpark Thy og Cold Hawaii
En journalist fra Danmarks Radio lavede i sommeren 2016 en rundspørge om, hvor mange nye
arbejdspladser, der er skabt i Thy på baggrund af Cold Hawaii og Nationalpark Thy.
Undersøgelsen viste, at der er skabt hvad der svarer til mindst 109 nye fuldtidsarbejdspladser i
Thy på baggrund af de to initiativer. I rundspørgen medvirkede 70 virksomheder i Thy, hvoraf
de 44 vurderede, at de har fået flere ansatte på grund af nationalparken og surferparadiset.
(https://www.dr.dk/nyheder/regionale/midtvest/succes-smitter-surfermiljoe-og-nationalparkskaber-over-100-nye-jobs).

Turisme i Nationalpark Thy
Ifølge TV2 Nord har man i Thisted Kommune fra 2015-16 oplevet den største procentvise
fremgang i Nordjylland i antallet af turistovernatninger. Således var der 25,7 % flere
overnatninger på hoteller, feriecentre og campingpladser og en tilvækst fra knap 237.000 i
2015 til næsten 298.000 kr i 2016. Naturens tiltrækningskraft i kommunen angives som en af
de mulige årsager hertil.
Som tidligere år har Thy Turistforening i samarbejde med Naturstyrelsen Thy arrangeret
vandreferier i Nationalpark Thy som en pakke der inkluderer overnatning, måltider og
bagagetransport. Også i 2016 har vandreferierne været et populært tilbud og antallet af guider
vurderes af turistchefen at være det, der begrænser omfanget.

Certificering af fødevarer og non food produkter
Nationalparkens bestyrelse udvidede i 2014 certificeringsprogrammet til også at omfatte non
food produkter baseret på fx træ, skind, uld, ben m.v. med en klar oprindelse i Nationalpark
Thy. En tilladelse udløber efter tre år, hvorefter der skal ansøges om fornyet tilladelse, hvis
man fortsat ønsker at bruge logoet på produkterne.
Certificeringsudvalget behandlede i 2016 en række ansøgninger om fornyelse af tilladelser,
samt nye til brug på fødevarer og non food produkter. I alt har 34 virksomheder og
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privatpersoner nu lov til at bruge logoet på deres produkter. De kan ses på nationalparkens
hjemmeside: http://nationalparkthy.dk/udvikling-og-samarbejde/samarbejdspartnere/.
Blandt produkterne er en ny Cold Hawaii øl baseret på rav, havtorn og porse indsamlet i
Nationalpark Thy, som Thisted Bryghus lancerede i foråret 2016.
SEGES har i 2016 arbejdet videre med mulighederne for øgede afsætningsmuligheder for
kvalitetsprodukter fra de danske nationalparker, især naturplejekød.

2.3.7 Projektansøgninger
Der har gennem hele 2016 været en tæt dialog med en række fonde om at samle flere
indsatsområder i Nationalparkplan 2016-22 til et samlet projekt. Resultatet heraf er en
projektbeskrivelse, kaldet ”Trædesten til naturen” til samlet 80 mio. kr over en femårig
periode. Nogle af fondene søges dog først konkret i 2017.
Nationalpark Thy har i 2016 søgt midler fra:
 Realdania til restaurerings- og formidlingsprojektet på Lodbjerg Fyr. Ansøgningen på
3.600.000 kr blev imødekommet
 Friluftsrådet til udvikling og udgivelse af High5-Historic bog. Ansøgningen blev
imødekommet med 65.500 kr.
 Thisted Kommune om forhøjelse af bidrag til Lodbjerg Fyr. Ansøgningen blev imødekommet
med yderligere 800.000 kr.
 Færchfonden om forlængelse af tilsagn på 1.500.000 kr til restaurering af Lodbjerg Fyr.
Ansøgningen blev imødekommet med en frist på færdiggørelse ultimo 2018.
 Friluftsrådet til projektet ”Bedre kontakt mellem natur og mennesker”, som er knyttet til
”Trædesten til Naturen”. Ansøgt 3.230.000 kr. vedr. perioden 2017-2019. Ansøgningen
behandles i 2017.
 En af flere større fonde, som vi løbende har været i dialog med om ”Trædesten til naturen i
Nationalpark Thy” blev ultimo 2016 ansøgt om 13,8 mio. kr. Ansøgningen behandles i
2017.

2.3.8 Netværk og samarbejde
Nationalparkens sekretariat har i 2016 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. De forskellige netværk kan dels bruges til at give
inspiration til Nationalpark Thys drift, udvikling og informationsvirksomhed, dels skabe direkte
samarbejdsprojekter, dels tiltrække opmærksomheden om Nationalpark Thy som fx feriemål,
forskningsobjekt og måske bopæl. Dertil kommer, at erfaringerne fra Danmarks første
nationalpark også har værdi for andre.
Når det er muligt og relevant, deltager nogle af Nationalpark Thy’s medarbejdere fx i møder,
konferencer og workshops arrangeret af EUROPARC Federation. To medarbejdere har deltaget
i årsmødet i 2016 i Schweiz. Dertil kommer medvirken ved møder, konferencer og workshops i
en række relevante fora og netværk i Danmark. I 2016 har dette især resulteret i, sammen
med de øvrige jyske nationalparker, at medvirke i Naturmødet i Hjørring i maj 2016.
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2.4 Redegørelse for reservation
Bestyrelsen for Nationalparkfond Thy har reserveret 4,2 mio. kr fra 2016 til projekter i 20172019 som led i implementering af Nationalparkplan 2016-22. Størstedelen heraf – 3,3 mio. kr
– er reserveret til ”Trædesten til naturen i Nationalpark Thy” som søges gennemført med
betydelig ekstern finansiering og et samlet budget på ca. 80 mio. kr.
Opsparingen er, i overensstemmelse med intentionerne i Lov om nationalparker, især sket for
at kunne bidrage med egenfinansiering i større omfang til store eksternt finansierede projekter
end det typisk vil være muligt at afsætte indenfor de enkelte års budgetter.
Projekterne fremgår af tabellen herunder:

Reservationer til projekt Trædesten til naturen
Anlægsprojekter
Opgavenavn
Lodbjerg Fyr ‐ et levende fyrtårn
Nationalparkcenter Thy
Del sum anlægsprojekter
Formidlingsprojekter
Opgavenavn
Mere end øjet ser
High5
Formidling ved Nebel I
Formidling ved Lodbjerg
Del sum formidlingsprojekter
Sum anlægsprojekter og formidlingsprojekter

Reserveret år
2014‐2016
2015‐2016

Beløb (kr.)
1.370.000
1.700.000

Forbrug 2016 Beløb videreført til 2017 (kr.) Forventet afsluttet
24.268
1.345.732
2018
0
1.441.389
2019
2.787.121

Reserveret år
2016
2016
2015
2015

Beløb (kr.)
335.000
81000
50.000
50.000

Forbrug 2016 Beløb videreført til 2017 (kr.) Forventet afsluttet
28.596
306.404
2017
0
81.000
2018
0
50.000
2018
0
50.000
2018
487.404
3.274.525

Vidensgrundlag for natur
Reserveret år
Basisregistrering markfirben
2014
Lavprojekt Hotspotanalyse
2016
Bestandssvingning af spidssnudet frø
2016
Sum Reservationer vedr. kontrakter med partner

Beløb (kr.)
53.000
75.000
13.625

Forbrug 2016 Beløb videreført til 2017 (kr.) Forventet afsluttet
0
53.000
2017
0
75.000
2017
0
13.625
2017
141.625

Reservationer vedr. kontrakter

Foreslået reserveret i øvrigt til indsatsområder i planen til 2017
Natur
Reserveret år Beløb (kr.)
Naturlig hydrologi
2016
780.000
Del sum natur
Støtte til forskning
Reserveret år Beløb (kr.)
Støtte til forsknings‐ og studenterprojekter
2015
75.000
Litteraturbase
2015
60.000
Del sum støtte til forskning
Sum Foreslået reserveret i øvrigt til indsatsområder i planen til 2017

Samlet sum på reservationer

Forbrug 2016 Beløb videreført til 2017 (kr.) Forventet afsluttet
26.846
753.154
2017
753.154
Forbrug 2016 Beløb videreført til 2017 (kr.) Forventet afsluttet
0
25.000
2017
0
29.744
2017
54.744
807.898

4.224.048
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3 Oversigt over bilag:
Bilag 1: Årsrapportbilag fra Naturstyrelsens årsrapport
Bilag 2: Samlet oversigt over tilsagn, tilskud, m.v. til Nationalpark Thy, 2009-2016
Bilag 3: Statistik over Nationalpark TV på vimeo
Bilag 4: Synlighedsanalyse for Nationalpark Thy – overblik og indsigt i medieåret 2016
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NPT Vidensgrundlag for adaptiv naturforvaltning
NPT Kulturhistoriske projekter
NPT Kulturhistorisk atlas
NPT Friluftsfaciliteter
NPT Forprojekt tilgængelig natur
NPT Informationsvirksomhed
NPT Formidlingsnetværk Thy
NPT Formidlingssteder
NPT Nationalparkcenter
NPT Nationalpark 1V
NPT Hjemmeside
NPT Et stærkt brand, inkl. formidling
NPT Frivilligsatsning
NPT Netværk af frivillige
NPT Nationalpark Thy produkter
NPT Nationalparken i skolen
NPT Støtte til forskning
NPT Powered by cycling
NPT Forskning og brobygning
Udviklings- og driftsopgaver i alt

167.923
122.039
2.407
98.000
302.684
449.519
856.939
639.629
766.826
1.370.516
20.038
159.473
80.531
670.362
30.533
95.155
11.925
16.874
52.405
8.844.496

Udgifter vedr. eksternt.finansierede projekter

NPT Mere end øjet ser (ekstern medfin.)
NPT Lodbjerg Fyr-et levende fyrtårn (ekstern mf.)
Udgifter vedr. eksternt.finansierede projekter i alt

Udgifter i alt
Årets resultat

Opgørelse af balanceposteringer ultimo 2016:
Opsparing:
4.541.986 kr.
Arbejde udført for fremmed regning, tilgodehavende: 191.909 kr.
Arbejde udført for fremmed regning, skyldig aktivitet: 153.207 kr.
Ovennævnte tiltrædes:
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Titel og navn i blokbogstaver

87.485
175.092
262.577
9.107.073
100.028

Direkte tilsagn om tilskud
Radio- og TV-nævnet
Salg af tv-udsendelser (2010-2016)
Friluftsrådet
Naturstyrelsen
Thisted Kommune
Lokale- og Anlægsfonden
Snedsted Nørhå Sparekasses Jubilæumsfond
Arbejdsmarkedets Feriefond
Region Nordjylland
Friluftsrådet
Færch fonden
Færch fonden
Region Nordjylland
Friluftsrådet
Friluftsrådet
Thisted Kommune
Thisted Kommune
Region Nordjylland, m.fl.
Friluftsrådet
Friluftsrådet
Børns møde med kunsten
Realdania
Thisted Kommune
Friluftsrådet

Tilskud til Nationalpark TV i tilknytning til sendetilladelse på MUX1, 2009-2013
TV Midt-Vest (Mokka), TV2 Nord (Salto) og TV2 Øst
Tilskud til FormidlingsNetværk Nationalpark Thy 2011-2013
Tilskud til formidling på Lodbjerg Fyr (som led i et større projekt, der søges finansieret)
Tilskud til istandsættelsesarbejder på Lodbjerg Fyr 2011-2012
Tilskud til Svaneholmhus, faciliteter
Tilskud til film om Ålvand Klithede
Tilskud til Svaneholmhus, formidling
Tilskud til projekt "Erhvervsudvikling i Nationalpark Thy - netværksdannelse og kompetenceudvikling"
Tilskud til "På sporet af Nationalpark Thy
Tilskud til forprojekt, Lodbjerg Fyr
Tilskud til Lodbjerg Fyr - restaurering og formidling
Tilskud til "Nationalpark Thy Møbler"
Tilskud til FormidlingsNetværk Nationalpark Thy 2014-2016
Tilskud til tre workshops om den nye skolereform i de danske nationalparker
Tilskud til Lodbjerg Fyr - restaurering og formidling
Tilskud til Nationalparkcenter Thy
Tilskud til "Mere end øjet ser"
Tilskud til "Mistbænk binder skoler og Nationalpark Thy sammen"
Tilskud til High5 - formidling af karakteristiske arter
Tilskud til "Landshape - udvikling og afprøvning af undervisningsforløb
Tilskud til Lodbjerg Fyr - restaurering og formidling
Øget tilskud til Lodbjerg Fyr - restaurering og formidling
Tilskud til High5 - Historic

Værdien af projekter, hvor NP Thy er partner i eksternt finansierede projekter, m.m.
Erhvervsministeriets konkurrenceudsatte pulje
Radio- og TV-nævnet
Realdania
Samlet merværdi til området

Powered by Cycling - Panorama, 2013-15 (Lead partner: Østdansk Turisme)
Tilskud til Nordvestjysk Lokal TV i tilknytning til sendetilladelse på MUX1, 2014-16
Yderområder på forkant (Thisted Kommune)

Oversigt over "in kind" tilskud til Nationalpark Thy
TV Midt-Vest
Thisted Kommune
Thisted Kommune
Thisted Kommune
I alt (tilskud og "in kind" ydelser)

Stiller arkivmateriale gratis til rådighed for Nationalpark TV
Betaler en del af huslejen for besøgscentret v. Stenbjerg Landingsplads
Har overdraget en grund og saneret udenomsarealer ved Svaneholmhus, Aggervej 35
Har givet tilsagn om vederlagsfri benyttelse af grund til Nationalparkcenter samt brug af p-pladser

Oversigt over projekter, som Nationalpark Thy har bidraget til (fra kontant tilskud til støtteskrivelse til fondsansøgning)
Arbejdsmarkedets Feriefond, Trafikministeriet, m.fl.
"Adgang til Nationalpark Thy" (projektejer Naturstyrelsen Thy)
Erhvervsministeriets konkurrenceudsatte pulje
Oplevelsesbaseret Kystturisme, delprojekt "Kysten som servicelandskab" (Projektejer Visit Nordjylland)
15. Juni Fonden
Den terrestriske leddyrsfauna i Nationalpark Thy; Klitter, klitheder og hedemoser (Aarhus Universitet)
15. Juni Fonden
Mosserne i Nationalpark Thy (HabitatVision)
15. Juni Fonden
Laverne i Nationalpark Thy (HabitatVision)
Friluftsrådet, Lokale Grønne Partnerskaber, Lokalsikringsprisen, Folkeoplysningsudvalget i Thisted
Kommune samt Dansk Tennis Fond
Gå-nu-nat shelter til større grupper (DDS Klitdivision efter aftale med Naturstyrelsen Thy)
Danmarks Naturfredningsforening
Grønt Guld (til Folk & Fisk)
I alt
Samlet værdi tilført udover midler fra Finansloven til Nationalpark Thy
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

værdi for NP Thy Årstal
625.354 2009-13
1.893.500 2010-16
1.300.000
2010
600.000
2010
200.000
2011
300.000
2011
35.000
2011
650.000
2012
250.000
2012
72.500
2012
100.000
2013
1.500.000
2013
155.000
2013
1.170.000
2013
75.000
2013
600.000
2015
2.000.000
2015
280.000
2015
14.700
2015
30.000
2015
34.533
2015
3.600.000
2016
800.000
2016
65.500
2016

3.764.600
2013
1.577.760 2014-16
500.000
2015
22.193.447

ikke værdisat
ikke værdisat
300.000
3.000.000
25.493.447

2009
2010
2010
2015

31.231.227
5.200.000
313.000
500.000
559.578

2008
2012
2013
2013
2015

368.181
16.000
38.187.986

2014
2016

63.681.433

Bilag 2

Oversigt over eksterne tilsagn, Nationalpark Thy 2008-2016

Bilag 3
Manage videos 

Date Report
Filter by:

Watch 

On Demand 
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Search videos, people, and more

 Upload



View more

Last updated: 1 day ago

Custom

2991

2244

1496

748
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Export stats for all dates as CSV

Manage table

Date

Plays

Finishes

Likes

Comments

Jan, 2016

1.628

234

0

0

Feb, 2016

1.972

268

0

0

Mar, 2016

1.902

271

1

0

Apr, 2016

2.039

273

1

0

May, 2016

1.906

272

0

0

Jun, 2016

1.257

203

1

0

Jul, 2016

2.105

344

0

0

Aug, 2016

1.442

210

1

0

Sep, 2016

1.482

238

3

0

Oct, 2016

1.428

242

0

0

Nov, 2016

2.991

613

4

0

Dec, 2016

1.655

296

5

0

Totals:

21.807

3.464

16

0

Vimeo

Help

More
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Help Center

On Demand

Vimeo Plus

Vimeo Blog

Video School

Everywhere

Vimeo PRO
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Bilag 4

Nationalpark Thy
Overblik og indsigt i medieåret 2016
Synlighedsanalyse 2016

Hovedkonklusioner:
• Nationalpark Thys mediesynlighed fortsatte med at stige og var højere i 2016 end i 2015.
• Stigningen i synlighed var især tydelig i de landsdækkende medier samt fagblade og magasiner, hvilket også
kan ses i de højere læsertal og annonceværdier.

• Omtalen af Nationalpark Thy spændte meget bredt i 2016 fra historier om ulvebestanden i Danmark,
madvarer produceret af råvarer fra Nationalpark Thy, projekter med månegrise, problemer med en voksende
gåsebestand til tegn på krybskytteri i Nationalpark Thy.

• 104 omtaler fokuserede på ulvebestanden – eller mangel på samme – i Danmark (8 pct. af den samlede
omtale). Forskere diskuterede ulvens indtog og antal, og der blev bl.a. ofte refereret til ulven i Nationalpark
Thy i 2012. DR’s Hammerslag så på en liebhaverejendom i Nationalpark Thy i februar (3 pct. af den samlede
omtale), hvilket fik en del kortere notitser i landsdækkende medier og magasiner, der havde stærk
indvirkning på det samlede læsertal.

Hovedtal for 2016
Nøgletal og Emner
Nationalpark Thy

Omtaler

Læsertal

Erhverv Undervisning
1%
5%

Estimeret
annonceværdi
(DKK)

Q1

313

23.690.459

4.430.801

Q2

366

22.102.785

4.620.655

Q3

283

15.886.687

4.051.073

Q4

295

20.018.598

4.516.169

Total 2016

1.257

81.698.529

17.618.698

Total 2015

1.052

75.048.161

14.629.621

Total 2014

918

60.201.410

11.563.815

Omtaler

Læsertal

Estimeret
annonceværdi
(DKK)

Natur

222

17.941.193

4.015.580

Turisme

17

1.353.564

157.884

Undervisning

13

349.139

83.819

Friluftsliv

5

66.000

27.342

Ferie

4

74.000

18.662

Erhverv

3

144.000

Beskæftigelse

1

Total 2016

Friluftsliv
2%

Beskæftigelse
0%

Ferie
2%
Turisme
6%

Natur
84%

Nationalpark TV

Antal udsendelser
per uge

Estimeret
seertal
per uge

Estimeret
annonceværdi
per uge

Kanal Midt-vest

2 x 30 min.
+ 8 genuds.

10.000

105.352

TV Midtvest
Mokka

2 x 30 min.
+ 2 genuds.

50.000

332.691

TV2 Nord Salto

1 x 30 min.
+ 1 genuds.

18.500

123.096

66.477

TV2 ØST*

1 x 30 min
+ 5 genuds.

73.000

485.728

99.688

11.963

Total (uge)

22

151.500

782.925

265

20.027.584

4.381.727

Total 2016

1.120

7.586.000

51.974.172

Total 2015

222

17.712.471

3.583.828

Total 2015

832

4.194.684

28.737.644

Total 2014

136

10.950.294

1.925.771

Total 2014

624

4.194.684

27.078.544

Nationalpark Thy
med:

*Start fra 1. februar
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Nationalpark Thy
Udvikling over tid 2016
Nationalpark Thy fremlægger
sine udviklingsplan frem til 2020.
DR’s
Hammerslag
besøger
liebhaverejendom
midt
i
Nationalpark Thy.

Køkkenchefen
fra
Montra
Hotel
Hanstholm tryller med lokale råvarer fra
Nationalpark Thy.
Den første genindvandrede ulv i
Nationalpark Thy fra 2012 nævnes i
forbindelse med Aarhus Universitets
forkerte analyser.

Naturstyrelsen
advarer
mod
krybskytteri i Nationalpark Thy.
De milde vintre har fået bestanden af
gæs til at vokse eksplosivt og
gæssenes afføring har omdannet
klarvandede lobeliesøer til urene
skide-søer i Nationalpark Thy.
14.000.000

120

12.000.000
11.272.182
100
10.012.436

10.000.000

9.742.304

9.566.805
80

7.210.876

LÆSERTAL

ANTAL

8.000.000
6.872.886

60

6.274.272

6.079.148

6.000.000

5.325.104
40

4.002.022

4.000.000

2.934.653
20

2.405.841
2.000.000

63

143

107

115

99

152

76

104

103

138

76

81

Januar
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April

Maj
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Juli

August

September

Oktober

November

December

0

0
MÅNEDER
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Nationalpark Thy

MEDIETYPEFORDELING

Omtaler fordelt på medietyper 2016

0%
0%

44 pct. af Nationalpark Thys
omtaler blev bragt af regionale
og lokale dagblade.

1%

5%
3%

600

12%

45.000.000

44%

42.344.509
40.000.000
500

33%
35.000.000
Webmedierne stod for næst
flest omtaler
(33 pct.)
Medietypen
toppede
til
gengæld i størst eksponering.

30.000.000

25.000.000

300
20.000.000
16.961.151
200

15.000.000
10.414.000

10.000.000

100
5.720.296
558

416

3.067.573
143

60

52

0

5.000.000
17
0

2.642.000
6

5
549.000

0

LÆSERTAL

ANTAL

400

Regionale og lokale dagblade

Webkilder

Lokale ugeaviser

Landsdækkende dagblade

Fagblade og magasiner

Nyhedsbureauer

TV-indslag

Radioindslag

Medietypernes betydning for jer
Nationalpark Thys omtalevolumen steg endnu en gang
med 19 pct. i 2016 i forhold til 2015.
Igen i 2016, var de regionale og lokale dagblade den
mediegruppe med flest omtaler. Hele 69 pct. af disse
omtaler var i nordjyske medier. Webmedierne stod for
den største eksponering af Nationalpark Thy, trods sin
lavere omtalevolumen.
Antallet af omtaler i landsdækkende medier steg igen
med 40 pct. i 2016 i forhold til 2015, mens synligheden
forøgedes med 15 pct. i 2016 i forhold til 2015.

KILDEGRUPPER
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Nationalpark Thy
Top 10-medier fordelt på antal omtaler 2016

Thisted Dagblad

167

Morsø Folkeblad

113

Hvad har jeres top 10 medier af betydning for jer?

Endnu en gang blev Thisted Dagblad det medie, som stod for
flest omtaler af Nationalpark Thy. Dagbladet stod for flere
omtaler end nummer to og tre til sammen.

Nordjyske Stiftstidende

48

Thisted Posten

36

Den største eksponering af Nationalpark Thy stod Nordjyske
Stiftstidende for. Mediet toppede desuden i den estimerede
annonceværdi.
Nordjyske.dk

35
Top 10-listen er også i 2016 domineret af nordjyske lokal- og

Aarhus.Lokalavisen.dk
(Lokalavisen Århus)

30

Nordjyske Stiftstidende
Aalborg

24

Thylands Avis

23

Hanstholm Posten

19

Nordjyske Stiftstidende
Himmerland

19

regionalmedier. Lokalavisen Aarhus’ webmedie var det eneste
på top 10-listen, som ikke var nordjysk. Samlet set stod
nordjyske medier for 43 pct. af Nationalpark Thys samlede

omtale i 2016, hvilket er et lille fald i andel fra 2015.

Top 10-mediernes samlede omtalevolumen landede i 2016 på
514, hvilket udgør en stigning på 12 pct. i forhold til 2015.
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Nationalpark Thy
Omtale fordelt på regioner 2016

LANDSDÆKKENDE
REGION NORDJYLLAND
Antal artikler
Antal artikler

546

Bruttodækning

17.004.417

Annonceværdi

4.074.469

Bruttodækning

54.425.841

Annonceværdi

11.314.369

REGION
MIDTJYLLAND
Antal artikler

322

REGION
HOVEDSTADEN

242

Bruttodækning

5.794.914

Antal artikler

Annonceværdi

1.188.916

Bruttodækning

1.788.390

Annonceværdi

227.786

REGION
SJÆLLAND

REGION SYDDANMARK
Antal artikler

64

Bruttodækning

1.893.955

Annonceværdi

675.216

53

Antal artikler

30

Bruttodækning

791.012

Annonceværdi

137.942

6

Infomedia Metode


Den estimerede annonceværdi beregnes ud fra artiklens
størrelse/indslagets varighed x annonceringsprisen for det
pågældende medie. Annonceværdien er således et udtryk for
omtalens synlighed og er især nyttig relativt set, når man ønsker at
vurdere udviklingen i medieomtalen over en længere periode, på
forskellige forretningsområder eller i forhold til konkurrenter.



Annonceværdien
er
beregnet
ud
fra
antal
ord
i
artiklen/indslaget, eksklusiv billeder. Der er sat en grænse
på maksimalt to siders omtale pr. artikel. Dvs. at selvom en artikel
fylder mere end to sider, kan man maksimalt få omtaleværdi af to
sider. Negativ omtale tæller med i den samlede annonceværdi.



Bruttolæsere er beregnet ud fra Tns Gallups læsertal/seertal for hvert
enkelt medie. Bruttolæsertallet viser således antal potentielle
eksponeringer for omtalen. Her kan en læser/seer tælle mere end en
gang, såfremt denne læser omtalen i flere medier.
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