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1. HÅNDBOGENS FORMÅL
Nationalpark Thy er vores alles nationalpark. Vi, der bor her, er stolte over at have
Danmarks første og vildeste nationalpark. Nationalparken nyder bred opbakning,
og mange lokale vil gerne fortælle om den, og hjælpe andre til at få en god oplevelse i vildmarken.
Målet med håndbogen er, at du føler dig bedre klædt på til at hjælpe gæster, som vil vide noget om Nationalpark Thy.
Håndbogen er en hjælp til dig, der møder gæsterne i Nationalpark Thy. Det er fx dig, der møder gæsten som
frivillig vært, receptionist på campingpladsen/hotellet eller dig, der blot gerne vil hjælpe, når gæster spørger
om, hvor de skal starte besøget i nationalparken.
Håndbogen giver dig svar på spørgsmål, som gæster kan stille, og den hjælper til at få et overblik over,
hvad Nationalpark Thy er, og hvorfor vi har en nationalpark i Thy. Endelig stiller håndbogen skarpt på ”VILDT
Værtskab i Thy”, som er en særlig måde at møde gæsterne på, der fokuserer på:
Gæstens møde med de lokale bliver en god oplevelse for begge parter.
Gæsten får den ønskede information og hjælp til en god nationalparkoplevelse.
Gæsten kan opleve nationalparken med respekt for dyr, planter og andre besøgende.
Håndbogen indeholder seks hovedafsnit:
1. Bogens første sider giver dig et overblik over, hvad bogen indeholder og hvad der er formålet med bogen.
2. Andet afsnit giver et indblik i, hvad en dansk nationalpark er, og hvad Nationalpark Thy er.
3. Tredje afsnit med overskriften VILDT værtskab giver råd om, hvordan vi kan møde gæsten med et særligt
Thy værtskab.
4. Fjerde afsnit er en værktøjssamling, som du kan slå op i og benytte dig af, når du skal vejlede gæsten til
store oplevelser.
5. Femte afsnit giver et indblik i nationalparkens særlige natur og kulturhistorie.
6. Sidste afsnit giver en kort anvisning til, hvor du kan finde mere viden og flere værktøjer.
Håndbogen er personlig, og du vil flere steder i bogen møde spørgsmål, som du kan tænke over. Der er givet
plads til at skrive dine svar, så du er bedre forberedt på mødet med gæsten.
Brug håndbogen som opslagsværk, eller læs den fra start til slut. Men husk også at tale med en kollega eller
en anden om indholdet, så I sammen kan afklare tvivlsspørgsmål og få en fælles forståelse for nationalparkens
tilbud og værdier.
Du er også velkommen til at kontakte Nationalpark Thys sekretariat på:
Telefon 7254 1500 eller thy@danmarksnationalparker.dk.
God læselyst J
Hvornår vil du bruge håndbogen?

Når du tænker over, hvad du vil bruge håndbogen til, skærper du din opmærksomhed på din motivation,
og hjernen bliver derfor mere læringsparat.
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2. HVAD ER NATIONALPARK THY?
Nationalpark Thys fælles identitet
Nationalpark Thys fælles identitet blev første gang formuleret i nationalparkplanen for 2016-2022. Den korte
tekst samler bestyrelsens opfattelse af, hvad Nationalpark Thy er:
Nationalpark Thy er skabt af havet, vinden, sandet og saltet. Her i det nordvestligste Danmark findes et enestående og vildt naturområde, som vi i fællesskab skal værne om og udvikle. En sammenhængende klitnatur
giver gode levevilkår for eksempelvis krondyr, trane, markfirben, ensianblåfugl, klokkelyng og rensdyrlav.
Nationalpark Thy er dog ikke kun en særegen natur; den er også påvirket af mennesket og rummer en unik
kulturarv. Mennesket har her i særlig grad levet med og af naturen på dens nåde og betingelser – men også
kæmpet imod den. Den arv, vi forvalter, vil vi gerne dele med andre og vi vil pirre til nysgerrighed og læring.
Nationalpark Thys særlige natur- og kulturarv er en ressource – en evig kilde, som man nok må nyde dråberne
af, men ikke udtørre. I Nationalpark Thy kan man som få andre steder i Danmark opleve naturens storslåethed, stilhed og mørke. Her kan man smage på naturen: Klokkelynghonning, tørret gallowaykølle, havtorngelé
og porseøl. Her kan man leve det gode liv i pagt med naturen – og være stolt af det, man er en del af.

Dækker den fælles identitet din forståelse af Nationalpark Thy, eller mangler der noget?

Vindbrud syd for Lodbjerg
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En dansk nationalpark
Den gængse forståelse af en nationalpark i Danmark er, at det er et større sammenhængende naturområde:
• Hvor dyre- og planteliv eller landskaber ønskes beskyttet, og der sikres en økologisk sammenhæng.
• Som rummer et særligt geologisk særpræg, høj biodiversitet og sjældne naturtyper.
• Hvor gæster har mulighed for at opleve naturen og de kulturhistoriske værdier.
• Der er oprettet af miljøministeren jf. lov om nationalparker.
En dansk nationalpark skal indeholde noget af den mest unikke og særprægede danske natur. Områder, som
både betyder noget for danskerne, men som også har international opmærksomhed og betydning. En nationalpark kan dog også indeholde dyrkede arealer, plantager og byer. Men det er vurderet, at området kan
bidrage til at skabe større sammenhængende naturområder.
En dansk nationalpark etableres, udvikles og drives af en nationalparkfond. Nationalparkfonden ledes af
en bestyrelse i tæt samspil med lokalsamfundet. Bestyrelsen udpeges af ministeren og har repræsentanter
fra Miljøministeriet, kommuner, og interesseorganisationer. Dertil kommer et nationalparkråd, der rådgiver
bestyrelsen i sager af større betydning og om principielle spørgsmål.
Det var hensigten, at nationalparkerne i Danmark under ét skal rumme alle de vigtigste danske naturtyper.
En nationalpark kan omfatte både land, fjorde og arealer på havet.
En dansk nationalparkfond ejer ikke selv jord i nationalparken. Al udvikling af områdets natur sker derfor
med udgangspunkt i frivillige aftaler med lodsejerne. I Nationalpark Thy ejes 75 procent af arealet af staten
og drives af Naturstyrelsen Thy. Resten ejes af ca. 1100 private lodsejere.
Konstruktionen omkring de danske nationalparker minder mere om de britiske nationalparker end fx de
tyske. De danske nationalparker følger i udgangspunktet ikke internationale standarder, som IUCN har beskrevet for nationalparker, hvilket af og til giver anledning til kritik.

Formålet med Nationalpark Thy
Nationalparker i Danmark er oprettet ved lov, og der laves en bekendtgørelse for hver nationalpark, som beskriver formålet med de enkelte nationalparker.
• Formålet med nationalparker er beskrevet i lov om nationalparker. Her er også beskrevet, hvad der er fondens opgaver, hvordan den skal ledes og hvilke virkemidler fonden har til at realisere nationalparkplanen.
• Den enkelte nationalparks formål er beskrevet i en bekendtgørelse. For Thys vedkommende i Bekendtgørelse om Nationalpark Thy.
•
Danske nationalparker skal udarbejde
seks-årige planer for etablering og udvikling af nationalparken som helhed og i de
enkelte dele af parken. Nationalparkfond
Thys aktuelle plan kan ses på:
www.nationalparkthy.dk/
om-nationalpark-thy/nationalparkplanen
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Nationalpark Thys formål
Nationalpark Thy skal bevare, styrke og udvikle den særlige klitnatur og de kulturhistoriske spor, der knytter
sig til klitlandskabet, herunder styrke mulighederne for friluftsliv og særlige naturoplevelser i det store uforstyrrede landskab, og styrke forskning, undervisning og formidling, samt støtte en bæredygtig udvikling i
lokalsamfundet.
I Bekendtgørelse om Nationalpark Thy er der formuleret 12 konkrete målsætninger for nationalparkens udvikling:
1.	De væsentligste naturtyper som strande, klitter, klitheder, strandenge, kalkrige overdrev og søer skal bevares, og deres udbredelse, kvalitet og mangfoldighed styrkes. De skal beskyttes mod tilgroning, afvanding,
næringsstoftilførsel, invasive arter m.v. og udvikles til at blive bæredygtige og dynamiske økosystemer
med naturlig vandbalance mv.
2.	Der skal skabes større sammenhæng mellem nationalparkens naturområder og landskaber, herunder især
klit- og klithedearealer. Områdernes samspil med kysten og havet skal styrkes.
3.	Omlægning af klitplantagerne til naturnært drevne skove domineret af naturligt hjemmehørende træer
og buske skal ske med særlig fokus på styrkelse af naturværdierne.
4.	Nationalparkens karaktergivende landskabselementer og markante geologiske formationer og forekomster skal bevares og synliggøres.
5.	Kulturmiljøer og kulturhistoriske spor knyttet til sandflugtsbekæmpelse, fyr- og redningsvæsen, 2. Verdenskrig og til thyboernes skiftende brug af klitlandskabet og havet skal bevares, synliggøres, gøres
tilgængelige og formidles, ligesom viden om de nævnte miljøer og spor skal udbygges.
6. Mulighederne for friluftsliv og naturoplevelser skal styrkes.
7. Udviklingen af friluftsliv og turisme skal ske på et bæredygtigt grundlag.
8. Sårbare naturområder skal beskyttes mod slitage og forstyrrende færdsel og ophold.
9.	Formidling og naturvejledning skal styrkes og koordineres i forhold til lokale aktører gennem udbygning
og etablering af aktiviteter, servicefunktioner og faciliteter.
10.	Forskning skal understøttes og undervisning styrkes gennem etablering af faciliteter og undervisningstilbud.
11. Udviklingen af nationalparken skal ske i et samspil med omgivelserne.
12. Nationalparkens udvikling skal følges og evalueres.
Rigsrevisionen har i en beretning om etableringen af nationalparker i Danmark fra dec. 2013 præciseret hovedformålet med de danske nationalparker, som værende at styrke og udvikle naturværdierne.
Nationalparkfond Thy får årligt en bevilling på finansloven til at drive og udvikle nationalparken i henhold
til formålene. Herudover har nationalparken mulighed for at modtage tilskud, arv og gaver. Nationalparken
udarbejder hvert år en årsberetning, der beskriver, hvordan de enkelte formål er blevet tilgodeset gennem
arbejdet. De kan findes på www.nationalparkthy.dk/om-nationalpark-thy/udgivelser-og-dokumenter

Hvor vil du finde hjælp, hvis du får spørgsmål til lov og bekendtgørelse,
som du ikke selv kan svare på:
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Nationalparkens forhistorie og udpegningsgrundlag
Nationalpark Thy er udpeget på grund af områdets store sammenhængende klit- og klithedenatur, som har
en enestående national og international betydning. Klitnaturen er en oprindelig og vild dansk naturtype ved
kysten, som der ikke er meget tilbage af andre steder. Mange af de planter og dyr, der kan leve her, har gjort
det gennem årtusinder – og de mest sårbare har ikke mange andre steder at leve i dagens Danmark.
Flere års arbejde lå forud for indvielsen. Tilbage i 1999 blev Danmarks naturbeskyttelse kritiseret i en rapport
fra OECD. Blandt andet på baggrund af denne kritik nedsatte regeringen i sommeren 2000 Wilhjelmudvalget
med tidligere industriminister Nils Wilhjelm i spidsen. Opgaven var at gøre status over Danmarks naturtilstand,
og danne grundlag for en national handlingsplan for biologisk mangfoldighed og beskyttelse af naturen.
I Wilhjelm-udvalgets rapport – ”En rig natur i et rigt samfund” – fra 2001 blev det anbefalet, at hede- og
klitlandskaberne i Thy skulle udpeges som nationalt naturområde. Senere blev ideerne fulgt op af miljøminister Hans Christian Schmidt, som bidrog til at seks områder i Danmark blev foreslået som nationalparker,
herunder klit- og klithedelandskaberne i Thy.
Nationalpark Thy er oprettet som den første danske nationalpark efter lov om nationalparker, der blev vedtaget i 2007. Nationalpark Thy blev indviet den 22. august 2008.

Hanstholm Vildreservat, Sårup

V ÆR T S K A B

7

3. VILDT VÆRTSKAB – DET SÆRLIGE THY VÆRTSKAB
Vi vil i nationalparken tage godt imod vores gæster og være de bedste værter. Gæsterne skal føle sig velkomne, godt hjulpet og klædt på til at opleve og forstå nationalparkens karakteristiske natur og kulturhistorie.

VILDT Værtskab
Thy er noget særligt, og det smitter af på os, der bor her. Vi tager os særligt godt af vores gæster ved at være
velkommende, informerende, lyttende, dannende og autentiske.

VELKOMMENDE:
Vi har viljen til at få gæsten til at føle sig velkommen, så han/hun føler sig set, hørt og forstået.
INFORMERENDE:
Vi ved noget om nationalparken, og vi deler ud af vores viden og erfaringer, så gæsterne får den information,
de har brug for – og lidt mere end det.
LYTTENDE:
Vi har viljen til at lytte – også til det, der bliver sagt mellem linjerne, og vi har viljen til at spørge ind til gæsternes behov.
DANNENDE:
Vi passer godt på naturen og miljøet, og hjælper vores gæster til at gøre det samme.
THYBOER:
I Thy er vi autentiske. Vi skal ikke lave om på os selv, fordi der kommer gæster. Vores værtskab skal være
autentisk, og det kan gæsterne mærke. Det er noget særligt at komme til Thy.

VÆRTSKAB

”

Jeg forsøger altid at møde gæsten, der hvor denne er. Herigennem forsøger jeg at skabe en
samtale, hvor begge får noget ud af det. Jeg får fortalt om nationalparken og Lodbjerg fyr,
glæden og stoltheden ved at repræsentere noget helt unikt. Og til gengæld får jeg respons fra
gæsten, som kan fylde mig med glæde. Og måske er jeg så heldig at få ny viden.”
Jens Pedersen, frivillig vært
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Vi har gæster – ikke kunder
Som værter benævner vi dem, der besøger nationalparken, som gæster og ikke fx kunder eller brugere. Når vi
kalder dem gæster, skaber vi et ligeværdigt forhold, og vi behandler dem i højere grad som gæster, der besøger vores eget hjem. Det skaber et respektfuldt forhold, som kommer begge parter til gode. Det gør samtidig
formidlingen mere virkningsfuld, og mindsker risikoen for negativ kommunikation.
Et påtaget smil kan gøre mere skade end gavn. Et falsk smil eller en standardbemærkning som fx ”Hav en
god dag”, der siges uden at mene det, kan virke stik modsat. Som ansat eller frivillig møder vi gæsterne som
om, vi selv har inviteret dem. Det ægte Thy værtskab er ærligt og foregår i øjenhøjde. Man er sig selv, ærlig
og interesseret i gæsten.
Bestræb dig desuden på at være et godt eksempel for gæsterne. Har du fx gæster med på tur, så har du
selvfølgelig sørget for at medbringe affaldsposer, så I ikke efterlader affald i naturen.

Kom med eksempler på, hvordan du leverer VILDT værtskab til dine gæster:

V ÆR T S K A B
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Hjælp gæsterne et trin op
Det er nationalparkens ønske, at gæsterne får indsigt i nationalparkens natur og kulturhistorie, som fører til et
ønske om at beskytte værdierne, og dernæst at gæsterne klædes på til at tage et aktivt ansvar.
Derfor er det vores ambition at hjælpe gæsterne op ad formidlingstrappen. Alle os, der møder gæsterne,
kan hjælpe gæsterne et skridt op af formidlingstrappen. Vi arbejder forskellige steder på trappen. Nogle af os
er gode til at fortælle om, hvad man kan opleve, mens andre kan være gode til at hjælpe gæsterne med at
forstå fordelene ved at have store sammenhængende klithedearealer, eller hvorfor det er en dårlig idé at have
hunden løs i fuglenes yngletid osv.
Vi har løst vores fornemste formidlingsopgave – i forhold til nationalparkens vigtigste formål om at styrke
og udvikle naturværdierne – når gæsterne er nået op på de øverste tre trin, hvor de bliver kloge på sammenhænge, ønsker at bevare og beskytte nationalparkens værdier og er kompetente til selv at tage aktivt ansvar.
Det er naturligvis ikke alle gæster, der når helt op på toppen af trappen, men vi kan hver især hjælpe dem
et trin eller flere op.

Ingen
kendskab
til nationalpark

Kendskab
til nationalpark

Kendskab
til tilbud i
nationalpark

Besøg i NP
– bringe
sanser i spil

Forståelse for
sammenhænge

Ønske om at
bevare/
beskytte

Tager aktivt
ansvar

Hvor langt kan du hjælpe en gæst op af trappen?

Hvordan hjælper du gæster videre op af formidlingstrappen? Hvilke virkemidler bruger du?

Isbjerg
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Lodbjerg Klithede

Forventninger er beskrevet i kompetencestrategien
I 2018 færdiggjorde Nationalpark Thy – med input fra mange lokale aktører – en strategi for udvikling af
formidlingskompetencer og værtskab i Nationalpark Thy. Strategien beskriver bl.a. hvad Nationalpark Thy
forventer, at fem forskellige målgrupper skal vide og kunne. Målgrupperne er:
•
•
•
•
•

Frivillige nationalparkværter
Nationalparkformidlere, både offentlige og private og frivillige
Frontpersonale – medarbejdere og ledere i turistbranchen og detailhandlen
Nationalpark-venner, herunder fx sommerhusejere og lokale borgere
Lærere i grundskolen

Læs mere om forventningerne til dig og din målgruppe i strategien, som du finder på:
http://www.nationalparkthy.dk/udgivelser

”

Jeg glædes over at åbne børns og voksnes øjne for nogle af nationalparkens undere.
Som frivillig vært bliver jeg holdt til ilden og får styrket min nysgerrighed. Det er
ikke alle spørgsmål, jeg kan besvare, men så finder jeg ud af det til næste gang. Jeg
synes det er dejligt, når gæsterne giver indtryk af at have fået en wow oplevelse.”
Lene Holst, frivillig vært

V ÆR T S K A B
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Få tankerne på gled med dilemmaspillet
Nationalparken har udviklet et dilemmaspil, der – ved at inspirere dig til at overveje løsninger på problemstillinger – forbereder dig på udfordrende situationer med gæster.
Der kan være mange hensigtsmæssige såvel som uhensigtsmæssige måder at takle en situation på. Det er
derfor en god idé at være flere til spillet, så I kan drøfte, hvilke handlinger, der er hensigtsmæssige. Det er også
muligt selv at overveje svarene på dilemmaerne i en ledig stund.
Formålet er at få tænkt over og talt om forskellige situationer, som kan opstå i hverdagen og dermed få
drøftet, hvordan vi bedst muligt løser udfordringen, så vi er forberedte, når situationen opstår.
Eksempler på dilemmaer fra spillet
• En gæst fortæller, at han har set en ulv.
• Du har plads i bilen og ser et ungt par blaffe i vejkanten.
• En familie viser stolt en plante frem, som de har gravet op. Du kan se, at det er den fredede skotsk lostilk,
de har taget med.

Har du oplevet et dilemma, som du har svært ved at håndtere?

Hvor vil du finde hjælp eller hvem vil du tale med for at løse dit dilemma?

Hent dilemmaspillet på www.undervisning.nationalparkthy.dk/find-opgaver/thy75

VÆRTSKAB

VÆRTSKAB

D I L E MMA S P ILLE T

12

”

1.
En gæst fortæller,
at der
ligger en forladt sæ
lunge
på stranden i nærh
eden.

2.
En gæst brokker sig
over belægningen på
cykelstierne.

Hvad gør du?

Fremtiden skabes af de forestillinger, vi gør os om den”
David Cooperrider
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Hvad gør du?

4. HJÆLP GÆSTER TIL STORE OPLEVELSER
Du har potentialet til at hjælpe gæster til store nationalparkoplevelser, der gør indtryk. Oplevelser, der gør, at
gæsterne får et positivt indtryk af Nationalpark Thy, som er til glæde og gavn for både naturen, nationalparken, og lokale, som nyder godt af den omsætning, som følger med gæsternes ophold.
I dette afsnit har vi samlet viden og forslag til, hvordan du kan hjælpe gæsterne til gode oplevelser.

Vildmark
Husk at Nationalpark Thy er en vildmark og ikke en attraktion som mange andre, der har toiletter og affaldsstativer på hvert et hjørne. Det er vigtigt at fortælle vores gæster, at de ikke kan forvente et stort serviceniveau, når de bevæger sig rundt i parken. Nogle steder kan stier fx være oversvømmet i de våde perioder eller
overføget med sand, så de er svært fremkommelige. Men vend det til noget positivt, for hvor mange steder
i Danmark får naturen lov til at råde. Det er ikke alle, der har mulighed for at opleve et vildt landskab, som vi
har i Nationalpark Thy.

Krondyr

V ÆR T S K A B
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Hvor kan gæsterne starte deres besøg i nationalparken?
Nationalpark Thy har udvalgt 12 indgange, som i de kommende år forbedres mht. til faciliteter og formidling.
Den fremtidige infrastruktur for formidlingen dækker nationalparken geografisk fra nord til syd. Indgangene
til nationalparken kobles i en trædestens-model, hvor de tre trædesten Hanstholm Fyr, Nationalparkcentret
i Vorupør og Lodbjerg Fyr fungerer som primære indgange til nationalparkens oplevelser og som udgange –
trædesten – til stiforløb og andre mindre formidlingspunkter indrettet med faciliteter og skilte. Langs stierne
findes en række interessepunkter med formidling, skilte, udsigtstårne m.m.
1. Hanstholm Fyr
2. Sårup
3. Isbjerg, Hanstholm Vildtreservat
4. Nebel, Nors Sø
5. Årbjerg, Vandet Sø
6. Klitmøller Landingsplads
7. Bøgsted Rende/Thagaards Plantage,
8. Vorupør (Nationalparkcenter forventes færdig i 2020/21)
9. Stenbjerg Landingsplads
10. Lodbjerg Fyr (nyrestaureret i 2019)
11. De Sorte Huse, Agger
12. Svaneholmhus, Agger Tange
Læs om de tolv steder på www.nationalparkthy.dk/vaerktoejer
Nyrestaureret Lodbjerg Fyr genåbnes forår 2019
Hovedvægten af udstillingen er båret af naturen fortalt gennem stedets historie – det liv, der er levet her af de
ansatte og deres familier omgivet af en stor og vild natur. I fyrmesterens stuer vil der være kaffestue og udstillingerne centreres omkring de registrerings- og observationsopgaver, som fyrmesteren og hans assistenter
har udført gennem tiderne.

Anbefalede vandreture
En af de store oplevelser i Nationalpark Thy er at opleve vildmarken på vandretur på Redningsvejen henover
klithederne.
Vandreturen gennem nationalparken fra Agger Tange til Hanstholm kan med fordel gennemføres over fem
dage. Her er et forslag til etaper, som er identisk med den rute, som vandrere på vandreferie med Visit Thy
har gået de seneste år:
• Første etape starter på sydspidsen af Agger Tange og går til Agger By (ca. 10 km).
• Etape 2 går fra Agger til Stenbjerg forbi Lodbjerg Fyr og Lyngby (ca. 20 km).

Redningsvejens
forløb er markeret
med en redningsbåd
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• Etape 3 går fra Stenbjerg over Vorupør til Klitmøller (ca. 20 km).
• Etape 4 er fra Klitmøller forbi Nors Sø til Nors (ca. 15 km).
• Etape 5 starter i Nors og går forbi Hanstholm Vildtreservat til Hanstholm (ca. 18 km).
Der findes også en række mindre vandreruter rundt omkring, også i plantagerne. Ruterne kan ses i app’en
»Nationalpark Thy« og i Naturstyrelsen Thys vandretursfoldere samt websiden
www.naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/.

Anbefalede cykelruter
Nationalpark Thy bindes sammen på langs af Danmarks nationale cykelrute 1 – Vestkystruten. Fra Vestkystruten og kystbyerne er der flere gode sløjfer ind i landet. To af dem er panoramaruterne 411 fra Vorupør og 412
fra Agger. En anden meget populær rute er Vildtreservat-ruten, der går rundt om Hanstholm Vildtreservat
gennem Klitmøller, Hanstholm og Nors forbi de to største søer i nationalparken.
Du kan se alle cykelruterne i vores app »Nationalpark Thy«.

App – din hjælp til at finde vej på ruter og til oplevelser
Med Nationalpark Thys mobilapp kan du finde vej gennem det smukke og
barske landskab i Nationalpark Thy. Brug den som guide til store naturoplevelser eller som vejviser ad spændende ruter gennem skov og klit. App’en
indeholder kort med mulighed for at vælge forskellige lag, som blandt andet
viser lokaliteter og ruter. App’en kører offline, så der er ingen roaming afgifter eller lange ventetider, dog er der nogle steder mulighed for at søge flere
informationer online.
Hent app’en GRATIS på Google Play og i App Store.

Aktuelle oplevelser
Du kan altid finde en opdateret oversigt over aktuelle arrangementer på www.thy360.dk.
Derudover udgiver Nationalpark Thy også en arrangementskalender
og fortæller om arrangementer på facebook.com/NationalparkThy

Nævn andre oplevelser som dine gæster skal kende til:

V ÆR T S K A B
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Materialer og publikationer findes på dansk, tysk og engelsk
Oversigt over materialer pr. september 2018
Nationalpark Thy (folder)

X

X

X

På sporet af Nationalpark Thy
(Sæt med hæfte og foldet cykelkort og vandrekort)

X

X

X

Nationalpark Thy (mobil applikation til IOS og Android)

X

X

X

Oplev Nationalpark Thy med Pil og Storm (hæfte til børnefamilier)

X

X

I Historiens spor med Pil og Storm (hæfte til børnefamilier)

X

Arrangementer i Nationalpark Thy (hæfte)

X

Danmarks nationalparker (folder)

X

Se publikationerne på www.nationalparkthy.dk.
Se en oversigt over publikationer på www.nationalparkthy.dk/oplev-nationalparken/appfoldereboeger.
Ud over de ovenstående, findes Naturstyrelsens vandretursfoldere og en række nationalparkpublikationer,
som er udgivet af andre organisationer, og sælges forskellige steder.

Hanstholm Vildtreservat
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Hvor må vi færdes?
Du må færdes til fods i det meste af nationalparken. Der er dog særligt sårbare områder, som er helt lukket for
færdsel hele eller dele af året. Blandt andet Hanstholm Vildtreservat og områder på Agger Tange. Derudover
er der fuglebeskyttelsesområder, hvor der er adgangsbegrænsning i fuglenes yngletid fra 1. april til 15. juli.
Områderne er markeret på kortet i app’en ”Nationalpark Thy”.
Der er forskellige adgangsregler på private og offentlige arealer. 75 % af Nationalpark Thys areal administreres af Naturstyrelsen og er derfor ejet af os alle sammen. Resten er ejet af omkring 1100 lodsejere. Det
er ikke nemt at vurdere, om man er på offentlige eller private arealer, når man går ude i nationalparken. I
Naturstyrelsens skovfoldere er det angivet, om det er offentlige eller private arealer.
På Naturstyrelsens hjemmeside www.naturstyrelsen.dk/naturoplevelser kan du læse om mulighederne for
friluftsliv på statens arealer. Bemærk der gælder særlige regler for arrangementer og større grupper, hvor det
kan være nødvendigt at søge om lodsejers tilladelse. Naturstyrelsens arealer og visse friluftsfaciliteter søges via
Naturstyrelsens hjemmeside, Book i naturen.

Fuglebeskyttelsesområder.
Adgangsbegrænsning
hele året.
Fuglebeskyttelsesområder.
Adgangsbegrænsning
fra 1/4 til 15/7.

Se naturstyrelsens arealer på

Eksempel på adgangsforbudszoner

et kort på websiden:
https://bit.ly/2Qxpd3B.
Klik på ”Naturstyrelsens
grundkort” og dernæst på
”Naturstyrelsens arealoversigt”

Som formidler gælder, at du har et etisk ansvar i forhold til at formidle
naturen på en bæredygtig måde. Der skal således altid tages hensyn til flora og fauna
under naturformidlingsarrangementer, således at de næste besøgende også kan opleve en uspoleret natur.
Læs mere om generelle adgangsregler på:
www.mst.dk/friluftsliv/hvad-maa-jeg-i-naturen/hvor-maa-jeg-faerdes.
Et detaljeret kort med adgangsforbudszoner kan ses i app’en »Nationalpark Thy«.

Hvordan vil du formidle reglerne omkring færdsel til dine gæster?

V ÆR T S K A B
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112 app
Hvis uheldet er ude, er det godt at have 112 app’en installeret på telefonen. Bemærk,
at fx Naturstyrelsens vejnavne på skovveje ikke er officielle, så det kan være svært for
redningskøretøjer at finde frem.
Med Danmarks officielle 112 app kan du starte et opkald til alarmcentralen og
samtidig sende mobilens GPS-koordinater afsted. På den måde kan du få hjælp hurtigere. 112 app’en er gratis og kan hentes der, hvor du plejer at hente apps. Installér
den gerne allerede når du læser dette, så du er parat, hvis uheldet skulle ske.
Vær opmærksom på, at dækningen ikke altid er god ved havet og i lavninger. Søg derfor op på en klittop
eller anden forhøjning, hvis du mangler dækning.

Eksempler på fakta om Nationalpark Thy
Vidste du, at:
• 58 % af arealet er fredet
• 13 % er vildtreservater
• 63 % er beskyttede naturtyper
• 53 % af arealerne er internationale naturbeskyttelsesområder
• Ca. 25 % af arealerne er privatejede og omfatter klitheder, plantager, søer og landbrugsarealer. Resten ejes
af staten/den danske befolkning og forvaltes af Naturstyrelsen.
• Nationalparken ikke må eje andet jord, end det, som egne bygninger står på.
• Der i nov. 2012 boede 159 personer indenfor nationalparkens grænse.
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Nationalparkminiparlør
Vigtige nationalparkord oversat til tysk og engelsk.

Klit

Dune

Düne

Klithede

Dune heath

Dünenheide

Kronhjort

Red deer

Rothirsch

Trane

Common Crane

Kranich

Ensian-blåfugl

Alcon Blue

Lungenenzian Ameisenbläuling

Hugorm

Viper

Kreuzotter

Havørn

White-tailed eagle

Seeadler

Klokkelyng

Cross-leaved heath

Glockenheide

Hjælme

Marram Grass

Strandhafer

Plantage

Plantation

Plantage

Parabelklit

Parabel sand dune

Parabeldünen

Fuglebeskyttelsesområde

Bird Protection Area

Vogelschutzgebiet

Adgangsforbud

No access

Zugangsverweigerung

Vandrerute

Hiking route

Wanderroute

Cykelrute

Bike route

Fahrradroute

Strand

Beach

Strand

Børnevenlig

Child friendly

Kinderfreundlich

Hvilke nationalpark-ord savner du på listen?
Skriv dem på dansk og undersøg, hvad de hedder på engelsk og tysk.
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Top 10 spørgsmål og svar
Vi har samlet 10 typiske spørgsmål, som gæster ofte stiller de frivillige værter.
1.

Hvor stor er Nationalpark Thy?
244 km2

2. Hvor er nationalparken?
	Langs vestkysten af Thy fra sydspidsen af Agger Tange til Hanstholm. Der er ca. 55 km fra Hanstholm i
nord til sydspidsen af Agger Tange.
3. Hvornår er den åben?
	Nationalparken er altid åben døgnet rundt alle ugens dage. Der gælder dog særlige regler for færdsel på
privatejede arealer (fx om natten eller uden for veje og stier), og i de dele af nationalparken, hvor der er
reservater eller fuglebeskyttelsesområder. Se mere på side 17.
4.

Hvad koster det?
Det er gratis at besøge nationalparken.

5. Hvor er portene til nationalparken?
	Der er mange indgange til nationalparken, men henvis gæsterne til de 12 steder(se side 14), som i disse
år bliver opgraderet med faciliteter og formidling. Ind til nationalparkcentret står klar, vil Lodbjerg Fyr
sammen med infohuset på Stenbjerg Landingsplads være de primære porte til nationalparken.
6.

Hvor kan vi sove i shelters, og er der vand og toilet der?
Det bedste overblik findes på www.udinaturen.dk eller i app’en ”Shelter”.

7. Hvor lange er cykelruterne i Nationalpark Thy?
	Der er både en lang national cykelrute 1 Vestkystruten gennem nationalparken (ca. 65 km) og regionale
samt lokale cykelruter. Der er sløjferuter fra de fem kystbyer og ind i nationalparken. De er mellem ca. 20
og 44 km lange. Det bedste sted at få et overblik er på nationalparkens app.
8.

Hvor ser vi krondyr?
Et godt sted at observere krondyr er fra udsigtsplatformen ved Sårup i den nordlige del Tved Klitplantage.

9. Hvor ser vi traner?
	Et godt sted at se traner er fra udsigtstårnet nord for Ålvand Klithede i Tvorup Klitplantage – især i perioden fra marts til september.
10. Hvordan får man en guidet tur?
	Man kan efterspørge en guide på nationalparkens hjemmeside ved at taste sine ønsker ind i en skabelon,
som kan tilgås af nationalparkens formidlingsaktører. På www.nationalparkthy.dk kan man klikke på ”Book
en naturvejleder”. Alternativt kan du tage med på en offentlig tur, som du finder på www.thy360.dk

Hvis du får et spørgsmål, som du ikke kender svaret på, så vær ærlig om det, og gør en indsats
for at hjælpe med at finde et svar. Sig fx ”Det ved jeg ikke nok om, men jeg kan forsøge at
finde det til dig eller hjælpe dig videre til nogen, der kan hjælpe”.
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Cold Hawaii
Thys to store brands Nationalpark Thy og Cold Hawaii bygger begge på områdets stedbundne natur og landskabelige styrker langs kysten fra Agger Tange og til Hanstholm (og Vigsø).

CO LD HAWAI I
KO LD E FACT S
NAV NET

Du finder
mere end

Navnet Cold Hawaii stammer fra surfermiljøet. I Cold
Hawaii finder du nemlig surferforhold i absolut verdensklasse, der ligner det rigtige
Hawaii – bare koldere.

30

registrerede
surf spots her

FRI LUF TSA KTI VIT ET
Cold Hawaii er den perfekte ramme
for friluftsaktiviteter
Klitmøller tilbyder
ACTION
først og fremmest
Surfing
action/surf – de vilde
aktiviteter.
Kajak
Dykning

Vorupør tilbyder først
og fremmest de milde
aktiviteter for hele
familien.

Ridning
Cykling
Løb

Cold Hawaii inviterer
til anderledes og
uforglemmelige
ferieoplevelser
gennem nærkontakt
med naturen.
Book på visitthy.dk

Svømning

STE DET

Cold Hawaii er et
af de foretrukne
steder for verdenselitens afholdelse
af World Cup i
Wave Performance.

Cold Hawaii er hav, strand,
landingspladser for fiskerbåde,
Nationalpark Thy og havbad i Nr.
Vorupør. Storslået natur og hyggelige byer - for surfere og alle andre,
der elsker naturen.

PLACER ING EN
Cold Hawaii er den del af Vestkysten,
der strækker sig fra Vigsø/Hamborg
i nord til Agger i syd
THE REEF
N: 57°2’41.252’’
Hovedbyerne i turismeE: 8°28’37.405’’
sammenhæng er
Klitmøller
Nr. Vorupør og
Klitmøller, men
også Hanstholm,
NORTH SIDE
N: 57°57’35.997’’
Agger og
E: 8°21’57.765’’
Stenbjerg er
Vorupør
en del af
Cold Hawaii.
Stenbjerg

Vandring

Lystfiskeri

WORL D CUP

MIDDLES
N: 57°7’22.499’’
E: 8°37’42.349’’
Hanstholm
Vigsø

Thisted

LYNGBY
N: 56°52’45.41’’
E: 8°17’22.068’’

Ravture
MILD

Agger

EVE NTS
Flere events finder sted
Nationalpark Thy Marathon,
DM Surf Tour, PWA World Cup
Wave Performance, festival for
vinterbadere og Agger Athlon.

LONG JOHN
N: 56°43’19.559’’
E: 8°12’54.637’’

Se mere på
thy360.dk

THI STE D KOM MU NE
Cold Hawaii er med stedets natur, vind og bølger
det perfekte billede af Thisted Kommune
Kommunen er selvforsynende med el baseret på vedvare
nde energikilder,
primært vind, og stort set selvforsynende med vedvare
nde varme. Kommunen rummer nationale centre for test af store havvind
møller og bølgeenergianlæg. Her udvikler og tester man ny teknologi i
fuld skala.

NATI ONAL PARK THY
Krik

I Cold Hawaiis baghave finder du
helt unikke rammer i Nationalpark Thy: Klitter, klithede, traner,
kronhjorte, fyrtårnene i Lodbjerg
og ved Hanstholm. Tilmed blev den
første vilde ulv i Danmark i 100 år
spottet her.

FAC ILIT ETE R
Cold Hawaii rummer gode
faciliteter såsom campingpladser, hoteller, masser af
sommerhuse, spisesteder,
butikker, surf-skoler,
naturvejledning m.m

LÆS MERE PÅ WWW.VISIT THY. DK/C OLDH AWAI
I
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5. NATUREN OG KULTURHISTORIEN
I NATIONALPARK THY
Den særlige og fantastiske natur i Nationalpark Thy
Nationalpark Thy er kendetegnet ved at være forholdsvis øde. Området er på 244 km2 og der bor mindre end
200 personer. Det skaber rammen for nogle af landets mest enestående naturtyper, hvor af nogle også er
sjældne i en international målestok.
I Nationalpark Thy er vi europamestre i klitter. Her i nationalparken ligger den største sammenhængende
klithede i Europa, Hanstholm Vildtreservat. Desuden huser nationalparken 20 % af al klitnatur i Danmark.
Det tager mange år, at skabe en nationalpark
I forarbejdet til etableringen af nationalparkloven var forventningen, at det vil tage 20-30 år at gennemføre
det arbejde, der skaber en anden natur. Og så tager det måske flere hundrede år, før naturen for alvor kvitterer. I den sammenhæng er 10 år ingenting, og alligevel er der sket rigtig meget i nationalparkens første år.
Sammen med Naturstyrelsen Thy, Thisted Kommune, private lodsejere m.fl. er der skabt naturforbedringer på
1500 ha. Forbedringerne går især på at skabe større sammenhængende naturområder gennem rydning af
nåletræer og lukning af grøfter.
Viden og naturforvaltning går hånd i hånd
Udover selve etableringen og lokalforankringen af nationalparken i Thy, har det første årti gjort os klogere
på den særlige natur i området. I tæt samarbejde med studerende, forskere og andre fagfolk fra hele landet
har undersøgelser af alt fra padder, krybdyr, insekter, mosser og laver til nationalparkens mere end 200 klit-

Tinksmed

22

NATIO NAL PARK T HY HÅNDBOG

Ensianblåfugl

søer bidraget med værdifuld viden om nationalparkens natur. Og en landskabshistorisk GIS-analyse har gjort
os klogere på, hvordan landskabet er blevet omformet af mennesket gennem de seneste godt 200 år. Med
ekspertviden i bagagen har vi og vores samarbejdspartnere den bedst mulige baggrund for også fremover at
forvalte nationalparkens natur.
Særligt står det klart, at de fugtige klitlavninger og næringsfattige vådområder rummer noget helt unikt.
Her trives sjældne planter som klokkeensian og tvepibet lobelie. Her lyder de karakteristiske kiv-kiv fra tinksmeden. Og her yngler tranerne. Vi er også blevet vidende om, at det er vigtigt, at de sjældne dyr og planter
skal kunne udveksle arvemateriale fra Agger til Hanstholm uden barrierer som fx plantager og grøfter. Derfor
skal klitlavningerne i fremtiden hænge bedre sammen i et bælte på langs for at sikre de sårbare arter.
Udvidelse af levesteder for den sjældne ensianblåfugl
Nationalparken må ikke eje jord, og alle aftaler skal indgås på frivillig basis. Det har selvfølgelig betydning
for, hvor hurtigt naturgenopretnings- og naturplejeprojekter kan gennemføres. Til gengæld sikrer det også
opbakning og dialog mellem lodsejere og nationalparken.
Ny viden har fx vist, at ensianblåfuglen, der lever på klithedens fugtige områder i symbiose med klokke ensian og stikmyre, har det svært. Århundreders kamp mod naturen med dræning og tilplantning har medvirket
til, at der nu kun er få og isolerede bestande af den smukke – men sjældne – sommerfugl. Thy er blandt de
vigtigste kerneområder for arten i Danmark, og i fællesskab med en privat lodsejer – og med støtte fra Den
Danske Naturfond – genskabes klithede på en græsmark på Vestergaards jorder syd for Faddersbøl. Marken
støder i dag op til klithede, og det bliver på alle måder et spændende og lærerigt projekt, som ensianblåfuglen
forhåbentlig om 10-20 år kan høste frugterne af. Projektet bliver fulgt med interesse fra andre dele af landet,
hvor den sjældne sommerfugl stadig findes i små, isolerede bestande.
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Klitnaturtyperne
Naturtyperne er bygget efter et særligt mønster, som man kan genfinde i de fleste andre danske sandflugtsområder. Yderst ved havet har vi stranden, så har man den hvide klit, den er meget dynamisk og i konstant
forandring. Her flytter sandet sig hele tiden. Der er ganske få arter, der kan trives i den hvide klit, hvor der
næsten kun er sand. Den store mængde bart sand har givet navnet den hvide klit.
Efter den hvide klit ses den grønne klit, som er det mest frodige område i klitnaturen. Den er mere stabil end
den hvide klit, men her sker der dog ofte vindbrud, der blotter sandet. Den grønne klit er frodig, fordi den i
læ af den hvide klit får tilført vindens lettere og mere næringsrige partikler og herunder mineraler og kalk fra
havet. Her vokser en lang række sjældne arter. De kan vokse her, fordi de kan tåle det høje stressniveau (sand,
blæst og salt), og fordi der er lidt næring og ikke for surt. Desværre er den grønne klit mange steder ved at
gro helt til med planten hjælme og den invasive hybenrose også kaldet rynket rose.
Længere inde i landet kommer den grå klit. På mange måder minder den grå klit om den grønne, der er
bare mere surt og meget mindre næring. Derfor er det ganske få specialiserede arter, der kan vokse her.
Længere inde end den grå klit ligger klitheden. Her findes parabelklitter og afblæsningsflader og her findes
de mange klarvandede næringsfattige søer, der huser et helt særligt planteliv, som kun findes ganske få andre
steder i Danmark.
Naturen er dynamisk og ændrer sig, men klitnaturen er klimaksnatur. Det vil sige, klitnaturen er sidste udviklingsstadie, såfremt der ingen menneskelig indblanding sker. Det meste af Danmark ville vokse til i skov
ganske hurtigt, hvis vi bare slap tøjlerene. Men klitnaturen ville under naturlige forhold forblive lysåben med

Hvid klit
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Hanstholm Vildtreservat set fra Isbjerg

kun ganske få træer. Ind til midten af 1800-tallet var der næsten ingen træer og slet ingen skov indenfor
nationalparkens område. Men i dag huser nationalparken en række træarter, der ikke hører til i Danmark. De
kaldes for invasive arter eller problemarter.
Invasive arter
Invasive arter er arter, der ikke hører til i den danske natur. De kommer fra fremmede lande, og det ville ikke
være muligt for dem at komme her til ved egen hjælp. De er altså bragt hertil af mennesker. Det betyder, at de
ikke har ret mange venner og fjender. De manglende venner betyder, at der ikke er ret mange andre planter,
der er afhængige af dem. Der lever meget få fugle i deres grene, laver på deres bark osv.
Det er også et problem, at de ikke har naturlige fjender. Så der er ingen, der spiser dem, eller på anden
måde holder dem nede. De har altså ingen konkurrence. Derfor spreder de sig alt for kraftigt på bekostning
af de arter, der hører til i klitnaturen.
Arter, som giver naturen udfordringer her i nationalparken, er sitkagran og klitfyr (contorta), der stammer
fra Nordamerika. Bjergfyr, der stammer fra central og syd Europa. Rynket rose, der er en asiatisk art og italiensk gyvel fra Italien. Disse arter kan overvokse klithederne og klitterne og lukke helt af for lyset for alle de
hjemmehørende arter, der siden sidste istid har tilpasset sig det barske landskab.
Naturlig vandbalance
Det første landsdækkende kort blev tegnet i 1790. Det viser, at der den gang kun var ca. 40 km vandløb, og
ud af dem er ca. 4 km i mellemtiden blevet ”ædt” af havet. I 2016 fandtes der 383 km vandløb og menneskeskabte grøfter indenfor nationalparkens område. Det er altså næsten 10 gange så mange som for knap
230 år siden.
Noget af det allervigtigste for det naturlige liv er naturlig vandbalance. Også kaldet naturlig hydrologi.
Nationalparken arbejder for at lukke en række af disse menneskegravede grøfter for på den måde at skabe
naturlig vandbalance, så livet igen kan opstå på de fugtige arealer. Dette gøres selvfølgelig med grundige
forundersøgelser, der afdækker konsekvenserne ved at lukke dem.
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Der har tidligere været endnu flere søer og vandhuller end de ca. 200, der er i dag. Søer og vandhuller er
drænet ved, at man har gravet grøfter, der leder vandet væk. Disse lavvandede søer er ellers helt særlige i
Danmark. Her lever et helt særligt plantesamfund. Ved at lukke grøfterne og genskabe søerne kan vi altså
genskabe noget helt særligt natur.
Okker er et andet problem, som dræningen har ført med sig. Når man dræner hævet havbund får en række
jernforbindelser i jorden ilt. Det gør, at de kan vaskes ud af jorden og blive til okker. Okker er altså næsten det
samme som rustent jern. Okker sætter sig på gællerne af fisk, så de ikke kan få luft. Det sætter sig også på
smådyr, så de ikke kan bevæge sig. Og det sætter sig på vandplanterne, så de ikke kan producere ilt. På den
måde kan okker slå livet i både søer og vandløb ihjel.
Sammenhæng mellem klitheder
I nationalparken er der nogle af de bedste og største klitheder i hele Europa. Men de er splittet op af klitplanter, der strækker sig fra landbrugslandet i øst og flere steder helt til havet i vest. Nationalparken arbejder på at
skabe sammenhæng mellem klithederne for, at arterne kan udveksle gener. Mange af arterne spreder sig kun
ganske få meter ad gangen, og kan derfor ikke forcere en skov. Sammenhængende klithedearealer er altså
nødvendigt for, at både sommerfugle og planter kan få tilført nye gener.
Dynamik
Klitnaturen har altid været dynamisk og i konstant forandring. Konstant er nye klitter og afblæsningsflader
opstået, mens andre er groet til. Klitnaturens arter er helt afhængig af denne dynamik. Det er på de blottede
sandflader, at det nye liv opstår.
Af flere årsager er denne dynamik i stærk tilbagegang. Der er kun ganske få dyr på klitheden, som hjælper
til med at åbne plantedækket. Krondyr gør et godt stykke arbejde, men det er ikke tilstrækkeligt. Der er ikke
nogen store dyr i nationalparken, der æder hjelme og andre hurtigtvoksende planter.
Klitterne er efterhånden helt fastlåste af planter, der binder sandet. Det betyder, at arter som markfirben,
der lever på bart sand, har det rigtig svært.
I nationalparken vil der i fremtiden blive arbejdet på at skabe mere dynamik i klitterne. Nogle frygter, at
denne dynamik starter en ny periode med sandflugt, men det er der ingen fare for. Skulle sandet begynde at
flyve, så det er til fare for huse eller landbrugsarealer, så kan man hurtigt med nutidens maskiner dæmme op
for problemet.

Sangsvaner
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Hjælme

Klokkelyng

Skotsk lostilk

Soldug

Planter:
Planter kan deles op i tre hovedgrupper efter deres strategier:
• Dem, der kan klare sig ved meget næring kaldes konkurrence strateger (f.eks. brændenælder)
• Dem, der er afhængige af at være først og kunne sprede sig langt omkring kaldes ruderal strateger (f.eks.
skotsk lostilk og strandsnerle)
• Dem, der kan klare en masse stress på grund af lille mængde næring, flyvende sand, stærk blæst, tørke osv.
Disse kaldes stress strateger (f.eks. hedelyng og soldug)
I klitterne trives der både ruderal og stress strateger, mens man på klithederne primært finder stress strateger.
Når der kommer for meget næring og for lidt stress (dynamik) bliver det andre – og for Danmark – mere almindelige planter, der kan klare sig i klitnaturen.

Klitplantagerne
Klitplantagerne i Thy er domineret af arter, der ikke er hjemmehørende i Danmark. Sitkagran, klitfyr (contorta)
og bjergfyr. Disse arter har ikke ret meget med dansk natur at gøre. Der er meget få arter tilknyttet dem, så
der er meget lidt liv i disse plantageskove. Det er et af nationalparkens mål, at plantagernes indførte nåletræer
efterhånden skal erstattes af hjemmehørende træer og buske, der tidligere naturligt fandtes i Thy. Af nålebærende arter var det skovfyr, taks og ene. Blandt de mange løvbærende arter kunne nævnes eg, ask, asp,
spidsløn, skærmelm, rødel, birk, hassel og vedbend.
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Oplev Nationalpark Thy med Pil og Storm
Nationalpark Thy har lavet et hæfte, som giver et samlet bud på den karakteristiske natur i nationalparken.
Gennem lege, tekster, opgaver og billeder hjælper hæftet til at opleve 25 karakteristiske arter og geologiske
fænomener på tværs af fem temaer med hver fem tilknyttede arter/fænomener:
Big5: Krondyr, spættet sæl, trane, hugorm, odder
Flying5: Sangsvane, natravn, havørn, grågås, storspove
Geo5: Kystklint, karst-sø, stenalderhavskrænt, parabelklit, sande
Small5: Herkulesmyre, galmyg/pilerose, markfirben, spidssnudet frø, sandrandøje
Flowering5: Hjelme, klokkelyng, revling, bjergfyr, soldug
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Kulturhistorien i Nationalpark Thy
Menneskerne og landskabet i Thy er præget af kampen med og mod naturen, hvilket gør Nationalpark Thy
rig på særpræget og anderledes kulturhistorie.
Klithederne i Thy er i kraft af de store vidder et af de steder i Danmark, hvor man lettest kan få fornemmelsen af den »store, vilde og uberørte natur«. Man kan næsten fare vild og blive væk – man er pludselig lille
og i elementernes vold. Men menneskelig indgriben i områdets natur og landskab gennem årtusinder kan
dog aflæses tydeligt for det trænede øje. Klimaændringer førte til sandflugt og ændrede livsbetingelserne for
dyr og mennesker. Naturområderne er også et kulturlandskab med en rigdom af værdifulde kulturmiljøer og
kulturminder, der vidner om landets og egnens udvikling og befolkningens historie frem til i dag.
Uanset klithedens øde karakter har der levet mennesker her i årtusinder – og de har præget området
gennem thyboernes skiftende brug af de øde klitlandskaber og havet mod vest. I kystskrænterne dukker
arkæologiske fund og kulturlag op. Under sandet ligger rester af forladte gårde og marker. Plantager er med
et ressourcekrævende plantningsarbejde anlagt af menneskehånd for at stoppe den ødelæggende sandflugt.
Hvor sandet er føget videre, finder vi bronzealderens gravhøje – mellem plantagernes træer eller under klithedens lyng.
På trods af sandflugten flyttede folk tilbage, oven på sandet, hvor man fandt sit levebrød ved jagt og indsamling af bær og planter – og fårene græssede her. Ved kysten supplerede man med sejlads og et fiskeri, der
efterhånden blev ganske omfattende. Huse og gårde blev bygget på en måde, der var tilpasset lokale forhold.
Havet er voldsomt, men der organiseredes redningsvæsen og fyrvæsen for at øge sikkerheden til søs, og man
foranstaltede kystsikring for at stoppe havets nedbrydning af kysten. Under 2. verdenskrig satte besættelsesmagten sit præg på landskabet med talrige bunkers og andre anlæg. I de seneste årtier har de tidligere så
sandflugtsplagede arealer især været benyttet til rekreative formål.
Hele denne historie om samspillet mellem natur og kultur ligger mere eller mindre skjult i nationalparken –
og den er væsentlig at få fortalt og synliggjort for parkens brugere.
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I historiens spor med Pil og Storm
Museum Thy har i samarbejde med Nationalpark Thy udgivet hæftet ”I historiens spor”. Hæftet giver et samlet bud på den særlige kulturhistorie i Nationalpark Thy, og guider læseren til 25 særlige steder i nationalparken på tværs af fem temaer med hver fem tilknyttede lokaliteter.
Kampen mod fjenden: Batteri Hanstholm 1. Hærkystbatteriet ved Klitmøller. Observationsbunkeren i Stenbjerg. Tyskertårnet på Agger Tange. Verdenskrigenes spor på kirkegårdene.
Kampen mod havet: Båken ved Bøgsted Rende. Kystsikring i Agger. Lodbjerg Fyr. Redningshus og signalmast i Stenbjerg. Redningsvejen.
Kampen for livet: Det isolerede Lyngby. Fiskerhuset i Agger. Kirken og missionshuset i Vorupør. Klitmøller
landingsplads. Käte Lassens hus.
Kampen mod sandet: Tved Kirke. Thagaards Plantage. Herregården Nebel. Københavnerskoven og Flade
Sø. Sandet i Gryden.
Kampen i fortiden: Svalhøje. Isbjerget i Vildtreservatet. Jættestue og gravhøje. Tvorup kirkeruin. Vikinger
ved Vandet Sø.
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6. VIL DU VIDE MERE?
Så tag på kursus eller søg mere information i nationalparkens litteraturdatabase:
www.nationalparkthy.dk/udgivelser/ og partnere tilbyder løbende kurser og workshops med en række forskellige temaer.
Nationalparkens basiskurser, som afvikles mindst en gang årligt i vinterhalvåret, bearbejder temaerne fra
denne håndbog mere vidtgående.
Læs mere om aktuelle kurser på nationalparkens webside www.nationalparkthy.dk/nationalparkskolen.
Du er også velkommen til at kigge ind på vores side med formidlingsværktøjer på
www.nationalparkthy.dk/vaerktoejer
På Nationalpark TV ligger der en langrække udsendelser der beskriver naturen i Thy. Der kommer nye udsendelser hver uge ud over alle de gamle der kan hentes på Nationalpark TVs hjemmeside
www.nationalparktv.dk
Læs om hvordan du kan blive formidlingspartner med nationalpark Thy på
www.nationalparkthy.dk/udvikling-og-samarbejde/partnerskab/

Hvem vil du anbefale håndbogen til?

Lodbjerg sande
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DINE NOTER
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SIGNATURFORKLARING / SYMBOLE / LEGEND
Nationalpark Thy grænse
Nationalpark Thy Grenze / The border of Nationalpark
Cykelture - lokale, regionale og nationale
Fahrradrouten / Cycling routes
Mountainbikeruter
Mouintainbike Routen / Mouintainbike routes
Nordsøstien
Nordseepfad / North Sea trail
Fuglebeskyttelsesområder. Adgangsbegrænsning hele året.
Vogelschutzgebiete. Zutritt das ganze Jahr verboten.
Special Bird Protection Areas. Restricted all year round.
Fuglebeskyttelsesområder. Adgangsbegrænsning fra 1/4 til 15/7.
Vogelschutzgebiete. Zutritt vom 1/7 bis zum 15/7 verboten.
Special Bird Protection Areas. Restricted from April 1th to Juli 15th.

SYMBOLFORKLARING / SYMBOLE / LEGEND
WC og vand
WC und wasser / WC and water

Golf

Das
Trockentoilette / Dry toilet

Mountainbike

Drikkevand
Trinkwässer / Drinking water

Skovlegeplads
Waldspielpark / Forest playground

Information

Bålplads
Feuerstelle / Fireplace

Rasteplads
Rastenplatz/Rest area

Shelter

Indkøb
Einkaufen / Shopping

Primitiv overnatning
Einfache Lager / Simple camp

Overnatning
Unterkunft / Accommodation

Fugletårn
Vogelturm / Bird tower

Campingplads
Campingplatz / Camping site

Udsigtspunkt
Aussichtsstelle / Viewpoint

Vandrehjem
Herberge / Hostels

Bus

Restaurant

Færge
Fähre / Fairy
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Helt i Nationalpark Thys ånd…
…er dette hæfte tilgængeligt på hjemmesiden, og trykt i mindre omfang på papir fra bæredygtigt skovbrug og med bæredygtig tryksværte. Dette hæfte kan nedbrydes i naturen uden at
efterlade et aftryk, og kan derfor bære mærket Cradle to Cradle. Denne certificering er blandt
verdens strengeste miljøcertificeringer, og sikrer at tryksagerne er produceret under meget miljørigtige forhold og CO2 neutralt.

NATIONALPARK THY
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Kirkevej 9, 7760 Hurup, tlf. 7254 1500
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