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Forsidefoto: Nationalpark Thys Informationshus på Stenbjerg Landingsplads er bemandet med frivillige.
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Forord
Frivilligstrategien for Nationalpark Thy er en revision af nationalparkens første frivilligstrategi
fra 2011. Siden den første strategi er der kommet en ny nationalparkplan og der er i dag mere
end 100 frivillige, der er aktive gennem nationalparkens forskellige frivillig-grupper og projekter.
Den reviderede frivilligstrategi er udarbejdet på baggrund af møder med bestyrelsen for de
frivilliges forening Nationalpark Thy Venner (tidl. Støtteforeningen Nationalpark Thy)1, en
workshop for alle frivillige og møder med en arbejdsgruppe bestående af frivilligkoordinatorerne, repræsentanter fra bestyrelsen Nationalpark Thy Venner samt tre frivillige.
Formålet med strategien er at skabe en fælles forståelse for retningen for den frivillige indsats
i Nationalpark Thy og hvordan Nationalpark Thy arbejder sammen med frivillige.
Frivilligstrategien for Nationalpark Thy vedrører indsatsområder, organisering, rekruttering og
fastholdelse af frivillige. Strategien suppleres af Frivilligpolitikker for Nationalpark Thy, som
indeholder de nærmere detaljer og beskrivelse af ansvarsområder mellem frivillige og nationalparkens sekretariat.
Frivilligstrategien for Nationalpark Thy relaterer sig til:







Nationalparkplanen 2016-22
Nationalpark Thy Venner (foreningens vedtægter)
Helhedsplan for formidling, Nationalpark Thy
Strategi for udvikling af formidlingskompetencer og værtskab i Nationalpark Thy (Kompetencestrategi)
Branding- og kommunikationsstrategi for Nationalpark Thy
Projektbeskrivelse af Trædesten til Naturen

1

Støtteforeningen Nationalpark Thy vedtog deres nye navn, Nationalpark Thy Venner, samt vedtægtsændringer på
foreningens generalforsamling marts 2019.
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Nationalpark Thy og frivillige
Hvorfor samarbejder Nationalpark Thy med frivillige?
Siden Nationalpark Thy blev oprettet i 2008 har der været en stor lokal interesse for Nationalparken. Der har ligeledes været et stort fokus på at inddrage lokale i udviklingen og driften af
nationalparken. Nationalparkens første frivilligindsats begyndte i 2010 med et informationshus
om nationalparken på Stenbjerg Landingsplads bemandet af frivillige. Informationshuset er
fortsat bemandet med frivillige og frivillige bliver inddraget i en lang række af konkrete opgaver indenfor nationalparkens indsatsområder i form af formidling, naturpleje og naturregistrering.
Det store ejerskab og engagement er blevet et kendemærke for Nationalpark Thy. Den lokale
opbakning til vores nationalpark er det fortsatte grundlag for en positiv udvikling i Nationalpark
Thy.
Visionen er, at Nationalpark Thy bliver ”vores” nationalpark for endnu flere ved fortsat at:







Gøre brug af et stort lokalkendskab indenfor natur og kulturhistorie
Sikre sig at projekter har lokal forankring og opbakning
Lade lokale bidrage med deres autenticitet og troværdighed
Gøre det muligt for interesserede at bidrage og føle ejerskab til nationalparken
Sikre øget ejerskab til nationalparken ved at lade frivillige opnå større viden om nationalparken og give mulighed for at bidrage til nationalparken
Inddrage frivillige som ambassadører for nationalparken

Frivilligindsatsens ophæng
Baggrunden for Nationalpark Thys frivilligindsats findes i hhv. Lov om Nationalparker, Bekendtgørelsen om Nationalpark Thy og Nationalparkplan 2016-22 for Nationalpark Thy.
Lov om Nationalparker § 10 stk. 2. ”Fonden skal sikre, at der informeres om nationalparken,
og at befolkningen inddrages i beslutninger om udviklingen og driften af nationalparken.”
Bekendtgørelsens § 2 stk. 6 under formålet med at oprette Nationalpark Thy, ”at støtte en
udvikling til gavn for lokalsamfundet” og i § 3 stk. 11 hedder det som et overordnet mål for
udviklingen i Nationalpark Thy, at ”udviklingen af nationalparken skal ske i et samspil med
omgivelserne”, hvor der henvises til udvikling i natur, landskab, kulturhistorie, friluftsliv, formidling og undervisning på et bæredygtigt grundlag.
Frivilligstrategien vil realisere mål indenfor Nationalparkplanens indsatsområde 8: Netværk af
frivillige samt sekundært indenfor indsatsområderne:
2: Forøge sammenhængen i klithedenaturen og synliggøre kulturhistoriske spor og levn, herunder at det kan ske gennem frivillige naturpleje- og registreringsprojekter
5: Masterplan for formidling, herunder formidling i nationalparkcenter, temacentre, formidlingsarenaer og særlige steder i landskabet samt understøtte formidlernes kompetenceudvikling.
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7: Nationalpark Thy – et stærkt brand, herunder at udvikle Lodbjerg Fyr til et levende fyrtårn
for Nationalpark Thy.
Hvem er de frivillige?
Frivilliges deltagelse er styret af projektets indhold og forløb samt de frivilliges interesse og
egne projekter. De frivillige kan være foreninger, institutioner og enkelt personer. Det betyder,
at nogen deltager lejlighedsvist lige fra en eftermiddag til et to ugers forløb, mens andre er
fasttilknyttet fortløbende projekter og indgår deraf i et kontinuerligt samarbejde med Nationalpark Thy. Gruppen af frivillige vil dog altid være foranderlig. I strategiens afsnit om organisering, rekruttering og fastholdelse af frivillige fokuseres der på de fasttilknyttede frivillige.
Hvordan arbejder Nationalpark Thy med frivillige?
Det frivillige arbejde skal give mening for den frivillige og for Nationalpark Thy. Det vil sige, at
inddragelse af frivillige sker, når det kan styrke projektet, projektet ligger indenfor rammen af
Nationalparkplanen og at frivillige er motiverede til opgaven. Initiativet til samarbejde mellem
Nationalparken og frivillige kan etableres af begge parter.

Frivillige og besøgende til det årlige arrangement, Lodbjerg Fyr ved Nattetid, der omhandler natur og kulturhistoriske lege og aktiviteter for alle aldre, 2016.
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Indsatsområder
I dag er mere end 100 frivillige aktive gennem nationalparkens forskellige grupper og projekter. De nuværende frivillig-indsatser vil fortsætte og der er et mål om at udbygge til flere frivilligindsatser.
Nuværende frivillig-indsatser
Stenbjerg Landingsplads:
Siden 2010 har frivillige taget imod besøgende i informationshuset på Stenbjerg Landingsplads. Informationshuset er åbent hver dag fra april til og med oktober og er bemandet udelukkende med frivillige. På landingspladsen afholdes der om sommeren et ugentligt arrangement om kystfiskeriet og livet på havet.
Lodbjerg Fyr:
På udvalgte dage om sommeren tager fyrværterne imod fyrets gæster og fortæller om nationalparken samt fyrets historie. Hver sommer afholder frivillige et familiearrangement med
formidling, lege og aktiviteter. En frivillig håndværkergruppe laver istandsættelse og løbende
vedligehold.
Formidling ud af huset:
Der foregår en række forskellige formidlingsture. Hver tirsdag i sommerhalvåret afholder bestyrelsen for Nationalpark Thy Venner Gå i gang ture. Det er en gåtur for alle interesserede,
som foregår et nyt sted hver gang og med formidling om det pågældende steds natur og kulturhistorie. En ny indsats er Cykelture med formidling efter samme princip som Gå i gang turene. Hver sommer kører turistbus 88 og når den gør stop, fortæller frivillige om det pågældende sted. Frivillige kan lave egne formidlingsture og annoncere disse gennem nationalparkens arrangementsfolder og siden thy360.dk.
Naturpleje- og registrering:
Stivogter-programmet blev etableret i 2005 af Nationalpark Thy Venners bestyrelse og er et af
de første frivilligindsatser i nationalparken. Stivogterne hjælper med at fylde foldere op ved
vandreruterne og holder øje med stiernes stand og skiltning. Evt. fejl og mangler indrapporterres gennem en frivillig tovholder til Naturstyrelsen Thy.
I samarbejde med Biologisk Forening Nordvestjylland registrerer Naturens Besøgsvenner udbredelsen af udvalgte, sjældne og truede arter, så vi har viden om forekomsternes udvikling
og eventuelle trusler.
Hver sommer afholder Nationalparken en sommerlejr for studerende i samarbejde med
Naturstyrelsen Thy og Thisted Kommune. Lejren har de senere år været skiftevis national med
studerende fra danske naturfaglige videregående uddannelser og en international lejr i samarbejde med Mellemfolkeligt Samvirke.
Der afholdes årligt naturpleje arrangementer, f.eks. har Nationalpark Thy Venners bestyrelse
adopteret plejen af 9 af Naturstyrelsen Thys gravhøje og afholder åbne plejedage heraf.
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Udbygning af frivillig-indsatser
De Tre Trædesten:
Der fokuseres de næste år på en frivilligindsats ved Nationalparkens tre Trædesten; Lodbjerg
Fyr, Nationalparkcenter i Vorupør og Hanstholm Fyr.
Af de tre trædesten er førsteprioriteten Lodbjerg Fyr, som er indflytningsklart i foråret 2019
efter en gennemgribende restaurering. I dag er der to frivilliggrupper på fyret; Fyrværter, der
formidler på fyret og en håndværkergruppe. Den første indsats på frivilligområdet bliver her at
etablere en kaffegruppe til varetagelse af fyrets kaffestue for at gøre det mere attraktivt for
besøgende. Kaffestue-gruppen vil løbende udvides sideløbende med en øget indsats af aktiviteter og større arrangementer på fyret.
Anden prioritet af Trædestenene er Nationalparkcentret i Vorupør, som åbner i påsken 2021.
Her tænkes den frivillige indsats at kunne vedrøre en bemandet reception, formidlingsrum
samt formidlingsture med udgangspunkt i Nationalparkcentret. Efter åbning af Nationalparkcenteret ønskes det fortsat at have formidling på Stenbjerg Landingsplads. Informationshuset
på Landingspladsen kan ændre karakter til at have et større fokus på stedsspecifik formidling
og i mindre grad have til formål at formidle hele nationalparken (jf. Helhedsplan for formidling).
Tredje prioritet af Trædestenene er Hanstholm Fyr, som er en selvejet institution med egen
bestyrelse. I dag har Nationalpark Thy lejet et udstillingslokale i assistentboligen. I en af fyrkompleksets tilstødende bygninger er en skibningsbåd opbevaret. Om en kortere årrække vil
båden blive flyttet til Klitmøller og Nationalpark Thy vil overtage bygningen til et større formidlingsrum om nationalparken. I den forbindelse igangsættes en formidlingsindsats med frivillige
på fyret. Indtil da kan der være enkelte dage, arrangementer og/eller formidlingsture om nationalparken ved Hanstholm Fyr.
Naturpleje og –registrering
Det ønskes at udvide frivilligindsatsen inden for naturpleje og –registrering bl.a. gennem samarbejde med lokale foreninger.
Der er et behov for at rydde ny opvækst af uønskede arter på klitheden, det gælder både arter, der spreder sig, samt genvækst efter større rydningsprojekter. Her kan frivillige bidrage,
men naturpleje med frivillige kan nemt blive tidskrævende og det ønskes at forsøge sig med
selvkørende grupper, som får udpeget faste ansvarsområder i stil med projektet med rydning
af opvækst på gravhøjene. Gennem grupperne kan naturplejen også rumme et stort socialt
aspekt.
Der er brug for en stor viden om udbredelsen af nationalparkens sjældne dyr og planter for at
kunne fokusere naturplejeprojekterne optimalt. Her kan frivillige bidrage i form af en fasttilknyttet gruppe til opgaver, der kræver oplæring (som den nuværende gruppe af Naturens Besøgsvenner). En anden tilgang er, at gøre nationalparkens besøgende opmærksomme på muligheden for at kunne bidrage under deres vandretur ved f.eks. at registrere sommerfugle med
en app. Der er hertil et stort formidlingspotentiale og ejerskab i at involvere de besøgende i
registreringen.
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Organisering: Frivillig-netværket
I organiseringen af de frivillige skelnes der mellem fasttilknyttede frivillige og de mere lejlighedsvise. Figuren (på næste side) viser organiseringen af arbejdet med de fasttilknyttede frivillige. De fasttilknyttede kan ligeledes være med til at planlægge og udføre åbne arrangementer, hvor lejlighedsvise frivillige kan inviteres med som f.eks. eftermiddage med rydning af
gravhøje.
De frivillige i Nationalpark Thy er en del af en større organisation. Nationalpark Thy rummer
således både en bestyrelse, et råd, et sekretariat. Og dertil kommer de frivilliges forening, Nationalpark Thy Venner.
Nationalpark Thy Venner
Nationalpark Thy Venners bestyrelsesformand har en plads i Nationalpark Thys råd og Nationalpark Thy Venner er deraf de frivilliges mulighed for indflydelse på nationalparkens større
sager.
Nationalpark Thy Venner (dengang Støtteforeningen Nationalpark Thy) blev dannet i 2005 for
at støtte op om etableringen af Danmarks første Nationalpark. Efter Nationalpark Thys tilblivelse har Nationalpark Thy Venner fortsat sit arbejde med ”At tage initiativer til og skabe rammer
for aktiviteter og praktiske arrangementer, der medvirker til at bevare og fremme interessen
for og engagementet i Nationalpark Thy, samt at øve maksimal indflydelse på Nationalpark
Thy’s organisation og ledelse.” (Vedtægter for Støtteforeningen Nationalpark Thy, § 2. Formål
1).
På Nationalpark Thy Venners generalforsamling i marts 2019 blev det vedtaget, at bestyrelsen
skal bestå af generalforsamlingsvalgte (herunder formand, kasser og suppleanter) og af repræsentanter for frivilliggrupperne. Nationalpark Thy Venner vil dermed stå som en paraply for
den frivillige indsats sammen med nationalparkens sekretariat (frivilligkoordinatorerne). Som
et led i at Nationalpark Thy Venner får en langt mere central rolle indenfor Nationalpark Thys
frivilligindsats, vil Nationalparken yde et årligt bidrag til Nationalpark Thy Venner og dennes
formål på 15.000,Frivilliggrupperne
Nationalparken har en lang række af forskellige frivilliggrupper og da de ikke alle kan have en
plads hver i Nationalpark Thy Venners bestyrelse, så grupperes de efter arbejdsområde og
formål. De fire pladser i Nationalpark Thy Venners bestyrelse vil i første omgang blive udgjort
af repræsentanter fra henholdsvis Stenbjerg Landingsplads, Lodbjerg Fyr, Formidling ud af
huset og Naturpleje og –registrering, som vist på figuren. Grupperingen af frivilliggrupperne er
ikke statisk, men udvikles løbende. F.eks. kan der blive behov for en anden gruppesammensætning, når der kommer et nationalparkcenter med frivillig involvering.
Det er et mål, at frivilliggrupperne har en tovholder, som har den primære kontakt til frivilligkoordinatoren. Dertil kan større frivilliggrupper have kontaktpersoner til gruppens nye frivillige.
Nærmere beskrivelse af ansvarsområder mellem sekretariat (frivilligkoordinatorer), Nationalpark Thy Venners bestyrelse og frivilliggrupperne, vil blive beskrevet Frivilligpolitikker Nationalpark Thy.
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Nationalpark Thys Bestyrelse

Nationalpark Thys Råd

Nationalpark Thys
Sekretariatet

Stenbjerg Landingsplads:
-

Informationshus
Folk og fisk

Lodbjerg Fyr:
-

Formidling
Kaffestue
Håndværkere

Nationalpark Thy Venners
Bestyrelse

Formidling ud af
huset:
-

Gå i gang ture
Cykelture
Arrangementer

Naturpleje og
-registrering
-

Stivogtere
Naturens Besøgsvenner
Naturpleje

Organisationsstruktur med fire overordnede frivilliggrupper, som hver har en plads i Nationalpark Thy
Venners bestyrelse. Grupperingen med de fire pladser er ikke statisk, men kan tilpasses løbende efter
behov.
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Rekruttering
Generelt til rekruttering er strategien, at det skal være nemt og hurtigt at finde informationer
om mulighederne som frivillig samt hvor og hvordan man henvender sig, hvis man ønsker at
være frivillig. Nationalparkens hjemmeside skal derfor have en inspirerende frivilligside målrettet potentielle frivillige.
Herudover afhænger rekrutteringsstrategien af, om det vedrører at holde de fortløbende frivilliggrupper kørende eller igangsætte de udbyggende frivilligindsatser. Rekrutteringsstrategien
er, at bruge flere ressourcer på at inspirere til de udbyggende frivilligindsatser og bruge færre
ressourcer på rekruttering til de nuværende indsatser.
Gruppen af de nuværende frivillige og frivilligindsatser er ikke statisk. Enkelte frivillige falder
løbende fra og der er deraf brug for nye kræfter for at holde grupperne kørende. Erfaringen
viser dog, at der ikke er brug for en stor rekrutteringsindsats for at holde grupperne kørende,
da der løbende kommer nye interesserede frivillige. Omvendt er der behov for at ”samle” de
nye frivillige så vidt muligt, dette kan f.eks. gøres gennem enkelte årlige informationsmøder.
Ved større udbyggende frivilligindsatser er der brug for en mere intens rekrutteringsindsats,
det gælder f.eks. opstart af en kaffestue-gruppe på Lodbjerg Fyr. En undersøgelse blandt de
nuværende frivillige viste, at de har meldt sig som frivillig efter at have hørt om mulighederne
af flere veje og af flere omgange. Rekrutteringen spreder sig derfor over flere indsatser, se
Frivilligpolitikker Nationalpark Thy.
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Fastholdelse
Det er en frivilligpolitik, at de fasttilknyttede frivillige skal holdes udgiftsfrie i deres frivillige
arbejde. Nationalpark Thy dækker derfor de frivilliges transport ifm. deres arbejdsvagter og
udleverer profiltøj.
Dertil er der en række sociale og faglige virkemidler til fastholdelse af de frivillige:






Løbende planlægnings- og koordineringsmøder for frivilliggrupperne, enten gennem Nationalpark Thy Venners bestyrelse, mellem frivilligkoordinatoren og gruppen eller i
gruppen alene.
Der udbydes årligt kurser og evt. seminarer og vidensdelingsarrangementer, som nationalparken betaler, hvis det har relevans for det frivillige arbejde. Her kan de frivillige
opnå et større kendskab til nationalparken, som de kan benytte i deres frivillige arbejde
som f.eks. formidler. Hertil er det obligatirisk for frivillige formidlere, at deltage i Nationalparkens Basiskurser.
En årlig udflugt eller årsfest for alle fasttilknyttede frivillige. Årsfest og udflugt har til
formål at skabe sammenhold på tværs af frivilliggrupperne. Udflugten har tilmed det
fokus at inspirere de frivillige indenfor natur, kultur, formidling, frivilligkultur eller andet
relevant.

Nationalpark Thys bestyrelse har arbejdsgiveransvar overfor de frivillige.
Nærmere detaljer og retningslinier om fastholdelse af frivillige vil blive beskrevet i Nationalpark
Thys Frivilligpolitik.

Frivillige på den årlige udflugt, der i 2017 var inspirationstur til Lille Vildmose og Skagen Grå
Fyr.
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