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1. Baggrund og formål 
 

Drejebogen indeholder konkrete anvisninger til, hvad der kan formidles omkring 
Lodbjerg Fyr, hvordan og hvorfor. 

Drejebogen er forfattet af Natur-og kulturformidler Christina Pedersen i samarbejde 
nationalparkens medarbejdere og Fyrværterne ved Lodbjerg fyr.  

Drejebogen til Lodbjerg Fyr er den første drejebog i NP Thy. I den forbindelse er der 
udarbejdet et koncept for, hvordan man kan udarbejde drejebøger til andre 
lokaliteter.  

Målet med drejebøger er, at give konkrete input til gennemførelse af formidlingsture 
for fx nye formidlere, men også at give inspiration til tilrettelæggelse af 
formidlingsture med nye emner eller nye formidlingsformer.  

Drejebøgernes indhold skal understøtte ’den gode formidling’ for netop den lokalitet, 
som formidlingsturene foretages ved. I dette tilfælde Lodbjerg fyr.  

I sidste ende beslutter formidleren selv, hvilken pædagogisk tilgang/formidlingsform 
og faglig vinkel der inddrages til gennemførelsen af formidlingsturen. Dog har 
Nationalparken et ønske om, at der som minimum formidles de budskaber, som er 
beskrevet i bilag A. 

Drejebøgerne kan derfor både fungere som retningslinjer og inspirationskilde for 
udvikling af formidlerens kompetencer – både fagligt og pædagogisk. 
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2. Drejebogens indhold 
 

Drejebøgerne har tre fokuspunkter. Det faglige stof, formålet og selve 
formidlingsformen: 

• Hvad vil jeg formidle? 
• Hvorfor vil jeg formidle? 
• Hvordan vil jeg formidle?  

 

2.1. Det faglige stof (Hvad) 
De emner og det faglige stof, der skal formidles ved hver lokalitet, er nøje udvalgt på 
baggrund af en større undersøgelse.  

Det faglige stof kan inddeles som følgende: 

1. Basisformidling om selve Nationalpark Thy - herunder det klare formål med 
formidlingen. (ca. 5 minutter?) 

2. Basisformidling om den valgte lokalitet – herunder det klare formål med at 
formidle netop her. (ca. 15 minutter?) 

3. Uddybende formidling af et relevant emne tilknyttet lokaliteten - herunder det 
klare formål med netop at formidle om det valgte emne. (ca. 30 minutter?) 

4. Afsluttende informationer om nationalparkens andre tilbud og formidlingsture. (ca. 
5 minutter) 

Den indledende basisformidling om selve nationalparken er forfattet af sekretariatet 
for Nationalpark Thy. Se bilag A. 

Den efterfølgende formidling tilknyttet hver lokalitet vil blive udarbejdet i samarbejde 
med Museum Thy og Frivilligkorpset tilknyttet den aktuelle lokalitet. Dog skal 
formidlingen omhandle følgende hovedemner. 

• Landskab: Fx High5-historik. Sandflugt, parabelklitter og geologi. 
• Flora og Fauna: Fx High5-natur. Havørn, Ulv, Krondyr, Hugorm. 
• Kulturhistorie: Fx Menneskene og livet 
• Naturtyper: Fx Plantager, Klitheder og Søer. 

 

2.2 Formålet med formidlingen (Hvorfor) 
Det er vigtigt, at en formidler gør sig sine egne overvejelser om, hvorfor han/hun har 
valgt at formidle omkring dette emne. Hvad er drivkraften bag? Det resulterer i en 
mere troværdig og entusiastisk formidling, hvis formidleren bruger tid på denne 
proces.  

Det er vigtigt at fortælle deltagerne om formålet ved start, og i beskrivelsen af turen, 
fx på www.thy360.dk. 
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2.3 Formidlingsformer (Hvordan) 
En god og velovervejet formidling kan være en stor udfordring. Det faglige stof til 
drejebogen er derfor understøttet med konkrete forslag til selve formidlingsformen. 
Som udgangspunkt lægger drejebogen op til, at sanserne kommer i spil og at 
gæsterne involveres i formidlingen.  

For at overskueliggøre nogle af de vigtigste elementer bag en god personlig 
formidling, inddrages her ’KVALITETSOPLEVELSENS ELEMENTER’. 

 

Kvalitetsoplevelsens elementer. 
Nogle grundlæggende formidlingsteorier er sammenfattet i modellen for 
‘Kvalitetsoplevelsens elementer’.  

Modellen kan bruges som refleksionsværktøj ved tilrettelæggelse af din tur.  

 

Modellen bygger på ’Oplevelsespædagogikken’ og ’Oplevelseshjulet’, som forklares i 
det følgende. 

 

Oplevelsespædagogik 
Det er oplevelsespædagogikkens hensigt at involvere de personer, der formidles 
overfor. Enten fysisk eller tankemæssigt. Derfor giver det rigtig god mening at 
inddrage denne teori som et refleksionsværktøj for drejebøgerne. Det er desuden en 
lettilgængelig teori, som ofte resulterer i en god personlig formidling. 

Oplevelsespædagogikken omfatter fem såkaldte ’virkemidler’, som beskrevet 
nedenfor. Enhver formidler kan anvende og inddrage virkemidlerne på den måde, 
som, de synes, passer bedst til deres personlighed. 

1. Iagttagelsen. 
Iagttagelsen handler om virkelig at SE; om fordybelse i et objekt og om at studere 
detaljerne, for bagefter at kunne beskrive objektet med egne ord. Iagttagelse af 
naturen og naturfænomener skal selvsagt helst foregå ude i det fri. Det gør oplevelsen 
autentisk og mere intens gennem forskellige sansestimuli. Desuden får vi bedre 
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opfattelse af helheden og sammenhænge, når vi ser detaljerne i deres naturlige 
omgivelser.  

Eksempler: At kigge på blomsters detaljer eller kigge på fugle gennem kikkert for at 
artsbestemme. 

2. Samtalen. 
Gennem samtalen kan vi skabe grobund for refleksioner. Det er her vigtigt, at 
samtalen tager udgangspunkt i modtagerens ståsted og erfaringsniveau, samt 
respekterer, at modtageren frit kan tænke og finde svar. Der er ingen rigtige eller 
forkerte svar, når vi bringer samtalen i spil som et pædagogisk værktøj i vores 
formidling. Samtalen kan åbne nye tankeveje, og derigennem få modtageren til at 
åbne sindet, så der bliver mulighed for at se verdenen med nye øjne. 

Eksempler: Stil åbne spørgsmål som kan starte en dialog, fx:  

- Hvordan vil I beskrive klitheden?  

- Hvorfor tror I andre, den er noget særligt for lige netop (Jens)?  

- Hvordan kan klithedens blomster siges at have betydning for dig og din familie?  

- Kan I forstå, at sameksistensen af krondyr og landbrug skaber konflikter?  

- (Til børn) Er I bange for en hugorm? Hvorfor/hvorfor ikke? Tror I hugormen er 
bange for jer? Hvorfor/hvorfor ikke? 

3. Fortællingen. 
Billedsprog er Fortællingens formidlingsform. Den billedligt beskrivende retorik fanger 
de flestes opmærksomhed. Den prikker til vores fantasi uanset alder. Fortællingen får 
os til at se virkeligheden gennem billeder, og kan bidrage til en bedre forståelse for 
den ydre virkelighed. Fortællingen kan dermed øge muligheden for at fortolke og 
reflektere. 

En god fortælling kræver et engagement fra både fortælleren og tilhøreren. 
Fortælleren skal sikre, at budskabet bliver levendegjort, så modtagere kan identificere 
sig med handlingen og evt. personerne deri. 

Eksempler: Gamle erindringer fortælles med eventyr-sprog, eller læs en lille fortælling 
op for gæsterne på rigtig indlevende måde. 

4. Sangen. 
Sangen har altid indgået i menneskets kultur. Sangen åbner op for fantasien og 
følelserne og skaber derved indre oplevelser. Sunget i en gruppe, skaber sangen en 
følelse af fællesskab. Det er vigtigt, at sangens tekst, rim, rytme og melodi siger os 
noget. Den gode sang binder os på den måde sammen i et fællesskab trods vores 
forskelligheder. 

Eksempler: En fællessang kan fungere rigtig godt – hvis formidleren og gruppen af 
gæster er fortrolige med denne udtryksform. Henvisning til populærmusik som 
gæsterne kan relatere til og som kan kobles til det aktuelle formidlingspunkt, kan 
skabe refleksioner, hvis sangen afspilles. Desuden kan musik understøtte en bestemt 
oplevelse af storhed. Fx trompetspil fra toppen af fyret. Folkedanseopvisning i haven 
kan også skabe en helt særlig formidling. 
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5. Det skabende arbejde. 
Det skabende arbejde har til formål at give modtageren en oplevelse i selve 
skabelsesprocessen, men også give mulighed for at udtrykke følelser. Det skabende 
arbejde stimulerer både følelser og fantasi. Formidlerens opgave er skabe et rum med 
plads og ro til fordybelse, samt at stille materialer til rådighed for modtageren. 

Eksempler: Fx at tegne fyret eller samle forskelligt materiale til at klistre på pap til et 
billede. Bygge stentårn ved stranden og tage fotos. Det er rigtig godt, hvis gæsterne 
får deres eget arbejde med hjem.  

6. Socialt samvær 
Elementet ’Socialt samvær’ er angivet i modellen for kvalitetsoplevelsens elementer. 
Med dette menes, at oplevelsen skal omfatte ’hygge’. Med hygge kan der skabes en 
afslappet stemning, hvor alle føler sig accepteret, og derved ikke er utrygge ved at 
deltage i samtaler eller i andre aktiviteter. Hygge og frirum kan desuden både give ro 
til individuel refleksion og mulighed for interne samtaler i gruppen – networking. 
Socialt samvær hænger i høj grad også sammen med godt værtskab. 

Tæt knyttet til det sociale samvær er begrebet værtskab. 

Enhver formidlingsopgave forventes i Nationalpark Thy, at have fokus på godt 
værtskab. Her kan henvises til pjecen om godt værtskab, som er en del af materialet 
på ’Basiskursus 3’ i Nationalparkskolen: 
http://nationalparkthy.dk/media/205165/om_vaertskab-haefte.pdf 

En formidlingstur indledes med en kort præsentation af formidleren selv, og det 
personlige formål med at engagere sig i denne formidlingstur. Ligeledes en kort 
gennemgang af hvad gæsten kan forvente at lære og opleve undervejs på turen. 
Selvfølgelig venlig og imødekommende retorik og åbenhed over for sproglige eller 
fysiske udfordringer hos gæsterne. Vær hjælpsom og accepter forskelligheder. 

Turen afsluttes ligeledes med fokus på at alle kommer godt videre ud i ’vildmarken’, 
samt tid til spørgsmål og ”snak”.  

 

Oplevelseshjulet 
Oplevelseshjulet har fokus på at især 
sanserne stimuleres i forbindelse med en 
oplevelse. Sansestimuli er bl.a. er 
afgørende for at skabe en følelsesmæssig 
intens oplevelse. 

De andre elementer i oplevelseshjulet er 
udeladt i denne projektbeskrivelse, for at  
opnå mere enkelthed. 

 

 
 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixiKTXz_7VAhUKaFAKHX5UCpoQjRwIBw&url=http://festogfaber.dk/oplevelseshjul/&psig=AFQjCNFoavT3HxGTf1LaogAHpVSQejKhpQ&ust=1504170973362209
http://nationalparkthy.dk/media/205165/om_vaertskab-haefte.pdf
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Foto 1 af Christina Pedersen 

 

3. Drejebogens opdeling og struktur 
Håndbogen er inddelt i to dele:  

1. Første del omfatter den grundlæggende rundvisning ved Lodbjerg fyr.  
Dette er en rundvisning, som er beskrevet forholdsvis detaljeret, og som alle 
formidlere ved Lodbjerg fyr i princippet skal kunne gennemføre. Denne 
rundvisning er især baseret på den struktur de frivillige har taget udgangspunkt 
i for sæson 2017. 
 

2. Anden del indeholder inspiration til en tur til Lodbjerg sande og kystklinten. 
Denne tur er tænkt som et supplement til den grundlæggende rundvisning. 
Turen kan enten gennemføres, som den er beskrevet her, eller den kan fungere 
som inspiration til en gåtur ud til sanden.  

Læsevejledning. 

De faglige fakta (hvad) præsenteres under hver sin beskrivende overskrift, mens 
inspiration til selve den personlige formidlingsform (hvordan) angives i blå tekstbokse. 

 

 



8 
 

 

4. Drejebog for den grundlæggende tur ved Lodbjerg fyr. 
Nedenstående skabelon giver et overblik over indholdet og baggrunden for 
formidlingen ved Lodbjerg fyr. Efterfølgende beskrives turen i detaljer. 

Grundlæggende rundvisning 

Tidsrum Emne og 
formidlingssted 

Praktisk 
formidlingsform 

Hvad skal læres? Hvad vil jeg opnå? 

00.00- 
00.10 

Velkomst. 
Trappen op til 
tårnet. 

Præsentation af 
formidleren og 
formålet med 
turen. Kort info 
om rundvisningens 
tilrettelæggelse 
(Evt. lille social 
øvelse, fx DK-kort) 

Hvem består den 
lille gruppe 
deltagere af? – 
både formidler og 
gæster. 

Fremstå som en 
troværdig formidler. 
Opnå en afslappet 
stemning. 

00.10- 
00.25 

Basisformidling 
om NPThy. 
Trappen op til 
tårnet. 

Inddragelse af 
strandingskort og 
Atlant-kort eller 
model over 
Nationalpark Thy.  

Hvorfor er NPT 
blevet til? Hvad er 
missionen bag? 

Større forståelse for 
vigtigheden bag 
begrebet 
’Nationalpark Thy’. 
Hjælpe gæsterne op 
ad 
’Formidlingstrappen’. 

00.25- 
01.00 

Basisformidling 
om Lodbjerg Fyr. 
Rundvisning til 
klitheden og 
øvrige bygninger. 

Inddragelse af kort 
eller model for 
fyret. Placering af 
kystklint, 
Lodbjerg-sande, 
særlige dyr og 
planter. Rundtur 
inkl. op i tårnet. 
Fremvisning af 
planter. 
Smagsprøver på 
snaps. 
Stil spørgsmål til 
refleksion og 
samtale. 

Hvorfor er denne 
lokalitet udpeget til 
formidlingspunkt i 
Nationalpark Thy? 
Hvad gør lige netop 
dette sted til noget 
helt særligt for både 
mennesker, planter 
og dyr. 

Forståelse for 
sammenhængen 
mellem naturen og 
mennesket – for 
datid, nutid og 
fremtid. Hjælp 
gæsterne yderligere 
op ad 
’Formidlingstrappen’. 

01.00- 
01.15 

Afslutning i 
gården. 

Udlever 
aktivitetskalender. 
Vis App’en. 
Stil fx tre 
spørgsmål til 
gæsternes 

Hvad formidles 
netop nu i NPT? 
Hvor kan opnås 
mere viden og 
hvilke oplevelser er 
i særdeleshed 

Gæsterne skal 
motiveres til at se 
mere af NPT. De skal 
ledes trygt videre ud 
i ’vildmarken’. 
Hvad var gæsternes 
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oplevelse af turen 
og noter svarene 
fx hvad var det 
mest interessante 
at høre om? Hvad 
ville I gerne have 
hørt mere om? 
Hvad var det mest 
uinteressante på 
turen? 

aktuelle netop nu? oplevelse? Hvordan 
kan du som formidler 
bliver bedre? 

 

 
Foto 4 af Christina Pedersen 
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4.1 Velkomst - på trappen ved tårnet 

 
 

4.2 Basisformidling om Nationalpark Thy 
Forslag til ”velkomsttalen”: 

Nationalpark Thy er Danmarks største vildmark! Den er først og fremmest skabt af 
havet, vinden, sandet og saltet. Her slår bølgerne fra Vesterhavet ind mod 
strandene, hvorfra vinden fører sandkornene op i de høje klitter. Bag dem åbner 
landskabet sig – nærmest som et velkendt varemærke for Nationalpark Thy, nemlig 
de enorme klitheder og søer med klart vand. Endnu længere inde i landet ligger 
de store, sammenhængende skovområder, som både kan være mørke og 
ufremkommelige. Det er dette forholdsvist øde område, som danner rammen for 
nogle af landets mest enestående naturtyper, hvoraf nogle også er sjældne i 
international målestok. 

 

Men nationalparken rummer ikke kun dette enestående, vilde naturområde. Den er 
også påvirket af mennesket. Mennesket har her i særlig grad levet med og af 
naturen, på dens nåde og betingelser – men også kæmpet imod den. Derfor rummer 
nationalparken en helt unik kulturarv, som fyret her ved Lodbjerg er et eksempel 
på. 

 

• Et ’velkommen til Lodbjerg fyr’ og få gæsternes opmærksomhed med 
øjenkontakt. 

• Hvem er jeg? (Skab en kort fortælling om dig selv) 
• Hvad har jeg valgt at dele med jer på denne tur? (Giv indtryk af en 

personlig og målrettet rundtur) 
• Hvordan har jeg valgt at tilrettelægge den næste time i jeres selskab? 

(Forbered gæsterne på turens indhold) 
• Afslut evt. velkomsten med en øvelse, hvor gæsterne stiller sig på 

Europa/Danmarkskortet for at demonstrere, hvor I alle kommer fra. (Det 
giver en afslappet og hyggelig stemning) 

• Som overgang til basisformidlingen om Nationalpark Thy spørges evt. ind til 
gæsternes egen opfattelse af, eller forestilling om, begrebet ’Nationalpark 
Thy’? (Det giver mulighed for en dialog på kryds og tværs - og ofte opnås 
en munter og afslappet stemning, hvor alle får mulighed for at fortælle om 
erfaringer eller oplevelser. Husk at børn også skal inddrages fx “Hvad 
kommer du til at tænke på, når du hører navnet Nationalpark Thy?”)  

• Er der tid, så lad evt. børn tegne ‘Nationalpark Thy’, imens de voksne får 
basisinfo om NPT. 

 

Materiale: kort, papir, tegneredskaber, NPThy-materiale 
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Kun få andre steder i Danmark kan man, som her i Nationalpark Thy, opleve naturens 
storslåethed, stilhed og mørke. Nationalparken er på 244 km2 og med kun 150 
beboere. Til sammenligning kan siges at Læsø og Samsø tilsammen dækker over et 
mindre areal, og har i alt 5500 beboere – altså næsten 40 gange så mange beboere! 
Nationalparken er langstrakt og har en 55 km. lang kystlinje. Parken blev indviet i 
2008, og er Danmarks første egentlige nationalpark. 

Omkring 75 % af arealet er ejet af staten og de resterende ca. 25 % af hovedsageligt 
private lodsejere (det gælder såvel ejere af helårshuse og fritidshuse, som ejere af 
natur-, skov- eller landbrugsarealer). Nationalparken ejer altså ikke selv jord! 

 

Missionen 
Nationalparken skal bevare, styrke og udvikle den særlige klitnatur og de 
kulturhistoriske spor, der knytter sig til klitlandskabet, styrke mulighederne for 
friluftsliv og særlige naturoplevelser i det store uforstyrrede landskab, styrke 
forskning, undervisning og formidling, samt støtte en bæredygtig udvikling i 
lokalsamfundet. 

 

Stikord: Hav, vind, sand, salt, klitheder, søer, plantager, øde, et liv med og af 
naturen, unik kulturarv. 244 km2, 75 % stat og 25 % privat, lokal opbakning, bevare, 
styrke og udvikle, formidling og undervisning, bæredygtighed. 

 

 

 

Som enhver entusiastisk formidler bør du nøje overveje, HVORFOR du har valgt at 
bruge tid og kræfter på at formidle? Hvad er dit budskab? Hvad ønsker du at opnå? 
Hvad brænder du for? 

Derfor er det en rigtig godt øvelse at formulere baggrunden for din personlige 
drivkraft bag formidlingen – og fortælle det til gæsterne. Entusiasme ”smitter” og 
er en af de mest eftertragtede egenskaber hos den personlige formidler, som 
gæsterne gerne vil mærke og opleve.  

Et eksempel: 

“Nationalpark Thy kan altså fortælle og vise os noget om vores historie – og måske 
derved skabe større forståelse for nutidens og fremtidens udfordringer og vilkår – 
for både menneskene og naturen. De oplevelser, vi kan få herude i denne store 
vildmark, er vel den mest markante modsætning til vores stressende 
informationsfyldte hverdag, som vi kan opnå i hele Danmark?! Her bliver vi nemlig 
for alvor påvirket af naturens storhed og “stilhed” - det, der var vores oprindelige 
naturlige miljø. Og det har vi brug for – fysisk og ikke mindst psykisk! Vi har brug 
for at få vores sanser stimuleret herude i vores oprindelige miljø. Det giver både 
vores krop og sind indre ro og har en helende effekt”.  

Natur- og kulturformidler, Christina Pedersen. 

 



12 
 

Formidlerens opgave 
Som overgang til basisformidlingen om Lodbjerg fyr er det en rigtig god ide at give 
gæsterne lidt indsigt i turens formål, og at du som formidler også – og ikke mindst 
– er en facilitator, som står til gæsterne rådighed.  

Fx: ”Vi, som formidlere, vil gerne pirre til jeres nysgerrighed for Nationalpark Thy 
og give jer en bedre forståelse af denne særlige natur- og kulturskat, som vi har 
lige netop her, og kun her, i Danmark. Jeg håber, at I vil fortsætte videre rundt i 
parken efter jeres besøg her på Lodbjerg fyr – og at jeg kan være behjælpelig med 
at lede jer derhen, hvor I kan få de oplevelser, I søger. 

Men først - VELKOMMEN TIL LODBJERG!” 

Som formidler/guide er det vigtigt at huske på, at det at yde godt værtsskab skal 
prioriteres højt i en formidlingssituation.  

 

 
 

4.3 Basisformidling om Lodbjerg fyr 
På baggrund af en grundig undersøgelse (herunder dialog med frivillige formidlere, 
museum Thy og fageksperter) er følgende emner blevet inddraget i den 
grundlæggende rundvisning ved Lodbjerg fyr. Igen er det de grønne tekstbokse, der 
omhandler disse udvalgte fakta og emner. 

Stikord: Loddent bjerg, 1883, 35 meter, trædesten til storhed og stilhed, NPT 
lejemål, udstilling og kaffestue, fyrmester Jessen og hans datter Lily og lille Christian. 

 

4.3.1. Om Lodbjerg Fyr 
Lodbjerg betyder loddent bjerg, og henviser til dengang, hvor der kun voksede 
hjelme/gråris her. Træerne og plantagerne blev først plantet i 1924 – længe (41 år) 
efter fyrets opførelse. 

Myten siger 
Mange af de gamle ude i Lodbjerg havde set Lodbjerg Fyr og lysglimt fra fyret mange 
år før, det blev bygget! 

 

"Min gamle far stod en aften på sin mark, der lå oppe på en bakke,  

og pludselig så han et lysglimt. Han kunne dengang ikke forstå,  

hvad det var. Men mange år efter blev Lodbjerg Fyr bygget,  

og så kunne han forstå, hvad det var, han dengang havde set." 
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Det siges, at folk som befandt sig i nærheden af det sted, hvor Lodbjerg Fyr nu er 
bygget, flere gange så ild på stedet. Dengang var ild et varsel om, at en bygning 
skulle bygges. (Arkiv Thy: Lodbjerg Fyr 1882-1983. Torben Vils, Henning Nielsen) 

Fyrets betydning i dag. 
I dag er Lodbjerg Fyr nærmest blevet et symbolsk ‘indgangsportal’ til 
nationalparkens storhed og stilhed. (Fyret bliver også vist som intro til Nationalpark 
TV, som kan streames via internettet). Gæsterne er her tæt på kysten, klitheden, 
søerne og plantagen - og her kan samtidig høres gamle fortællinger om de folk, det 
boede herude. Fyret ligger nærmest ensomt herude på kanten af klitheden. 

I 2011 lejede Nationalpark Thy fyret for 30 år, med det formål at formidle historien 
om fyret og landskabet omkring det. Bygningerne er fredede og står i 2018 
overfor en grundig renovering. 

 

4.3.2. Fyrets opførelse, placering og funktion 
Der står skrevet i en avisartikel fra 1933: 

“Valdemar Sejer lod i Begyndelsen af det 13. Aarhundrede, 

  bl.a "af Kjærlighed til de handlende" opsætte et beskedent Blus 

 ved Falsterbo til Afværgelse af Farer for de Søfarende.  

Her lagdes Grunden til det danske Fyrvæsen”. 

 

Det var dog først i 1883, at Lodbjerg Fyr blev opført. (plade med Chr. 9.) 
Bygmesteren var C. Wienberg. Wienberg byggede 17 andre fyrtårne og genopbyggede 
Frederiksborg slot efter branden, Hotel D’angleterre, og tårnet på Kronborg. Den 
franske urmager Augustin Henry-Lepaute står bag linsen og urværket til Lodbjerg Fyr, 
fremstillet efter Fresnels model (Augustin-Jean Fresnel var direktør for det franske 
fyrvæsen). 

 

Strandinger 
På strandingskortet kan vi se, hvor mange strandinger der var ud for Lodbjerg i 
perioden 1858-1882. Det var – og er stadig – et farligt sted, fordi nordvestenvinden 
har frit løb over 1000 km. (vis kort over Atlanten) Derfor ville det være meget 
relevant at bygge et fyr til at varsle sejlerne ude i Atlanten om, at de var tæt på 
kysten. 

I 1938 gik et skib på grund ud for Agger by pga. uklart vejr. Besætningen blev her 
bjærget med et såkaldt raketapparat, som var yderst effektiv i voldsomt vejr. Kilde: 
Strandingsrapport fra fyrmesteren, fundet i Rigsarkivet. 

 

Fyrtårnet 
Fyret er opført af granit fra Bohuslen i Sverige, som blev tilhugget på et 
stenhuggeri på Hirtsholmene. Granitten var kommet til Hirsholmene fra Sverige 
gennem istiden. Stenen blev sejlet fra Hirsholmene langs østkysten gennem 
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Limfjorden til Krik, hvor de blev lastet på hestevogne og kørt vest om Flade sø til 
Lodbjerg fyr. Købmanden i Vestervig havde kontrakt på transporten.  

Fyrtårnet er 35 meter højt (næsten dobbelt så højt som Lynet i Fårup Sommerland), 
og ligger ensomt på en 13-meter høj, stabil morænebakke i Lodbjerg Klit. Det og lyser 
altså i 48-meters højde. Pga. fyrets høje placering og forholdsvis nye lys-prismer, 
kan det med sine 80,000 lys ses 35 km ude på Havet.  

Hvordan virkede fyret? 
Først var lyskilden petroleum. 4 væger antændtes. Fresnels linse samler lyset og 
sender der ud over vandet – 2 hvide blin hvert 20. sekund. Linsen /’ildhuset’ kører 
i et oliebad og drejedes rundt ved hjælp af 270 kg. tunge lodder, der hver morgen 
skulle trækkes op med håndsving – parat til næste nat. Lodderne var midt i tårnet i 
lodskakten. (Anduvningsfyr) Gardiner var nødvendige i Agger, når soveværelset var 
mod nord. Kunne man fra et skib se både Bovbjerg, Lodbjerg og Hanstholm fyr, så 
kunne man beregne, hvor man befandt sig på havet. I 1923 blev der installeret en del 
automatik og elpærer, og i 1967 blev fyret fuldautomatiseret. I dag lyser fyret stadig, 
men GPS og satellitter er vigtigere pejleredskaber for skibene. 

 

Drikkevand. 
Da fyrmester Jessen kom til Lodbjerg Fyr i 1926, fandtes der ingen brønd. I stedet var 
drikkevandet opsamlet regnvand, der blev filtreret inden brug. Regnvandet blev 
ledt fra tagrenderne på husene ned i en beholder i gårdens midte. Herfra kunne det 
pumpes op i de forskellige lejligheder. I tørre perioder kunne det dog knibe med 
drikkevand. Ganske vist kunne det købes i Ørum for 5 Kr. pr. læs, men det var 
ubehageligt hele tiden at skulle spare på vandet - og noget, som vi ikke kender til 
herhjemme i dag. 

Ved hjælp af en pilekvist fandt fyrmesteren så en vandåre tæt ved fyret, og ved 
gravning ned i “8 Alens Dybde” (ca. 5 meter) fandt man vand. Derved fik man bygget 
brønden. Det var først i 1947, at der blev etableret toilet med vandskyl. 
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4.3.3. Livet på fyret 
Det var en ret isoleret tilværelse at bo på fyret. Der var langt til skolen i Ørum og 
Bedsted, og der var langt til købmanden i Vestervig eller Krik. 

Der var ansat 1 fyrmester og 2 fyrassistenter. Den sidste fyrmester aftrådte i 
1967, og der har ikke været nogen ansat til at holde opsyn med fyret efter 2005.  

Familierne boede meget tæt, og der var en tydelig rangorden. Til tider var forholdene 
utålelige imellem beboerne – andre perioder gnidningsløse. 

 
Erindringer af fyrmester Jessens datter Lily født i 1928. 
Hun fortæller: 

“Omkring 1946 blev der uden for gårdspladsen gravet en 16 m dyb brønd. 
Gårdspladsen var legepladsen for mig. Her kunne jeg bruge min trehjulede cykel, køre 
med dukkevognen og spille bold. Der var andre børn, så vidt jeg husker 2 i samme 
hus som vores og 2 eller 3 hos den anden familie, men jeg var langt den yngste og 
kunne sjældent være med i deres flok. Og det var nemt at drille mig. En episode 
husker jeg tydeligt. Der var bagved fyret blevet støbt en cementbeholder til gødning. 
Inden den blev taget i brug sad vi en lille flok nede i den for sjov. Men pludselig stak 
de alle af, og jeg havde ingen chancer for at klatre op. Men jeg har nok skreget så 
højt at min far hørte det og kom mig til hjælp.” 

 
Arbejde og rutiner 
Arbejdet på fyret var hårdt. Rydning af sne 1,5 km. Nattevagt fra en time før 
solnedgang til en time efter solopgang. Hente petroleum op til brænderen, hente 
brænde til vagtværelsets kakkelovn, skrive rapporter om havsnød, strandinger og 

Der er flere gode metoder for at gøre sådan en længere formidlingsseance mere 
interessant for tilhørerne.  

En metode er at fremvise genstande som kan understøtte de fakta, som formidleren 
fortæller om. Fx ville det være en god ide at have en rund sten med ca. samme 
vægt som en af granitblokkene liggende et sted i fyrhaven – og lade gæsterne 
forsøge trille den. Brug også de laminerede sider med kort og fotos, som 
fyrværterne har lavet. 

En anden god metode, er at stille spørgsmål og lade gæsterne selv forsøge at 
komme med et svar. Det væsentlige er ikke, at gæsterne kommer frem til det 
korrekte svar – hvis der overhovedet findes et sådant. Det er i stedet processen ved 
at starte en dialog og lade gæsterne involvere sig mentalt, der er det væsentlige. Fx 
så spørg gæsterne om de tror på, at man kan finde vand vha. en pilekvist? (Det kan 
her oplyses, at der ingen videnskabeligt bevis er derfor) 
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fuglefald, samt skrive vejrrapporter. Betjene alarmtelefonen (efter 1887) og bistå 
ved redningsaktioner. Glasset i linsen og ildhuset skulle pudses.  

 
Historiske fortællinger 
Flere sjove historier kan knyttes til arbejdet på fyret. Dokumenter i Rigsarkivet 
beskriver, at der var uoverensstemmelse mellem tidspunkterne for solopgang og 
solnedgang, når man sammenlignede vejrrapporterne. Det ved vi jo i dag er helt 
korrekte – med dengang resulterede det i irritationer og frustrationer hos de 
involverede parter.  

Historien om den halvandet år gamle dreng der døde 27. oktober 1885, hvor 
kollegaen lavede modelskibet Christian, der nu er kirkeskib i Lodbjerg kirke, er også 
en god historie.  

Kilder: Bogen om Lodbjerg 1883-1983 samt scannet dokumenter fra Rigsarkivet.  

 

 

 

 

4.3.4. Omkring fyret - De øvrige bygninger 
Hønsehuset 
Vi går forbi hønsehuset og fortæller om de tre døre. Hver familie havde hvert sit 
hønsehold og hver sin nyttehave.  Viser udbygningen på garagen, fordi fyrmesterens 
bil ikke kunne være der. Viser det lille kammer, hvor ekstra medhjælper havde boet. 
Bag hønsehuset et lille brinthus, hvor der blev pustet balloner op til måling af 
sigtbarhed. 

 

Bunkeren 
Vi går ned bagerst i haven og viser bunkeren.  

Få dage efter 9. april 1940 blev alle danske fyr blev besat og slukket - også Lodbjerg 
fyr. Ca. 17 tyske soldater boede i en barak bag fyret. De patruljerede bag en 
halvanden meter høj mur, som fungerede som cementbrystværn på rundgangen 
øverst oppe på tårnet. De brugte fyret som pejlestation og iagttog skibe og fly. En 
tilflugtsbunker blev bygget i 1943, og en underjordisk tunnel blev påbegyndt mellem 
bunker og fyrtårn. En skovarbejder fortæller, at hans far var med til at grave. 
Pludselig hørtes en lyd/bevægelse og alle for væk. Det var fyret, der havde ”sat sig”. 
Udgravningen blev standset øjeblikkeligt og tunnelen blev kastet til.  

Fyret blev understøbt og revner blev repareret efter krigen mellem tårn og 
rundgangen mellem beboelserne. Tårnet er dengang blevet skævt. Det er aldrig 
blevet målt nøjagtigt. Det siges dog, at da fyrmesteren ankom efter krigen, så målte 
han med et lod ned gennem tårnet, og fandt frem til at tårnet stod 3-4 cm- skævt. 
Ligeledes kan der nævnes, at olien, som ildhuset kører rundt i, løber ned ad soklen 
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mod NV. Derfor lægger fyrpasseren klude på soklen mod Nordvest. Det store forbrug 
af klude ved Lodbjerg Fyr resulterede da også i en reprimande fra højerestående folk i 
fyrvæsenet i København. Kilde: scannet dokument fra Rigsarkivet. 

I tilknytning til 2. verdenskrig og livet på fyret kan henvises til fortællingen om Hitlers 
fødselsdag, som findes i bogen om Lodbjerg fyr 1883-1983. 

Bunkeren er også blevet anvendt til kartoffelkælder og til opbevaring af Georgine- og 
begonieknolde. 

 

Oliehuset 
Her opbevarede man petroleum til fyret i god afstand fra bygningerne. Bygningen er 
blevet renoveret og har fået nyt tag. Hvad er fremtiden? 

Fortæl om/gør status på renoveringsarbejdet det pågældende år for rundvisningen. 

 

Shelterpladsen 
Nationalpark Thy omfatter et stort netværk af vandre- og cykelruter, som udvides og 
udvikles løbende. Der er også etableret rideruter med tilknyttet hestefolde til natten. 
Shelterpladserne er velbesøgt, og enkelte skal bookes forud. Nationalpark Thy har en 
vision om at blive Danmarks bedste vandredestination, og shelterpladser bliver derfor 
højt prioriteret.  

 

Pumpen ved hønsehuset 
Pumpen ved fyrmesterens garage fungerede i 1940’erne, dvs. der kunne pumpes 
vand op af brønden, men det blev ikke brugt til drikkevand, for i 1946 blev der gravet 
en 16 m. dyb brønd, og der blev indlagt vand i husene. Brønden findes under det 
sorte dæksel lige før indgangen til gården. 

Den brønd løb imidlertid tør, og der blev gravet en ny brønd, den der bruges nu. Den 
ligger et lille stykke nede af fyrvejen på højre side. 

Der var også en pumpe på den østlige side af gruspladsen, men ”den brugte vi aldrig 
for der rugede musvitter, og der var vist aldrig vand i den brønd. 

I midten af gården løb vandet fra tagrenderne ned i et rentvandsbassin. Det løb 
igennem et sandfilter, og i vaskehuset var der en vrikkepumpe, så vandet blev brugt 
til vask af tøj. Dejligt blødt vand, uden kalk.” 

 

Storstensgrav  
I 2012 undersøgte Museum Thy den storstensgrav, der ligger lige øst for fyret. Det er 
højst sandsynligt en jættestue. Udgravningerne viste bl.a., at flere af de store sten er 
blevet fjernet. De er højst sandsynligt blevet hugget til redskaber eller anvendt til 
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vejfyld. Store sten var værdifulde i 1800-tallet. En stor sten havde samme værdi som 
tre køer tilsammen.  

Der er desuden lavet pollenanalyser for at undersøge, hvordan vegetationen var i 
området i Bondestenalderen, da Jættestuen blev bygget. Der var græsarealer med 
spredt hasselbevoksning. Dengang, skal man huske på, lå kysten meget længere ude 
mod vest end den gør i dag. 
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Foto 6 af Christina Pedersen 

4.3.5. Landskabet omkring fyret 

 

 

 

Klitterne 

Nationalpark Thy indeholder en stor del af landets samlede klitareal. 
Klitlandskabet er dynamisk og kan indeholde stor variation selv inden for små 
afstande. Klitvegetationen er påvirket af fysiske forhold, såsom graden af 
sandtilførsel, kalkindhold, næringsstof, klitskråningernes orientering og afstanden til 
grundvandsspejlet. 

Forskellige klittyper er repræsenteret ved Lodbjerg fyr. Her er forstrande med 
begyndende klitdannelse og de hvide klitter, der er karakteriseret ved fortsat 
sandfygning, til de mere stabile klitformer i form af den kalkrige og frodige grønne 
klit og den grå klit med det permanente dække af lav og dværgbuske. 

 
Klitheden 
Klitheden nord for Lodbjerg fyr er karakteriseret ved en sammenhængende vegetation 
af dværgbuske. Klitheden er en mosaik af tørre områder med store klitformationer 
domineret af revling og hedelyng samt afblæsningsflader med midlertidige søer og 
våde klitlavninger, hvor klokkelyng, mosepors og mosebølle dominerer. 

Når der skal fortælles om landskabet, så er en gåtur ud til kanten af skoven nord 
for fyret oplagt. På den lille høj er der flot udsigt ud over klitheden, som er 
grundlaget for Nationalparkens udpegning. Herfra kan gæsterne få et godt 
indtryk af hvad Nationalpark Thy egentlig er.  
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Lodbjerg Klitheder har status som EU-Habitatområder. De indgår dermed i et 
europæisk net af naturområder, som har betegnelsen Natura 2000. Natura 2000 
består af to slags områder: Habitatområder (habitat=levested), der skal bevare 
forskellige typer natur, dyr og planter, samt fuglebeskyttelsesområder. 

 
Lodbjerg sande 
Vi kan se Lodbjerg Sande. En sande er en sandklit uden bevoksning, som er blevet til 
af sandfygningen, og som – i bedste fald - kan udvikle sig til en vandreklit, som fx 
Råbjerg Mile. Vi siger i bedste fald – fordi vi i dag i Nationalparken gerne vil opleve 
den naturlige dynamik, som klitheden er skabt under. Det er bl.a. denne dynamik, 
som har resulteret i den sjældne flora og fauna, som kan opleves herude. På luftfoto 
fra 1970erne kan man se, at man har prøvet at dæmpe sandet, men nu får det lov til 
at udvikle sig frit. 

Fra præsteindberetninger i 1555 og 1571 ved man at sandflugten fordærvede sognet 
og drev folk fra hus og hjem, man kæmpede mod sandet. Først omkring 1800 havde 
man metoder til at standse sandflugten ved bl.a. at så eller udplante hjelme, som 
med sine lange rødder binder sandet. I slutningen af 1800tallet begyndte man at 
anlægge klitplantagerne, især for at hindre sandflugten, men også for at producere 
tømmer og brænde og give arbejde til egnens beboere.  
Her kan henvises til fortællingerne om ”Hjelmepiger og sømdrenge”. 
 

Bronzealderhøje 
På klitheden nord for fyret ligger to smukke grupper af gravhøje med i alt 9 høje.                          
Man kan se bronzealderhøjene herfra, som om sommeren har en anden farve end 
klitterne. Det er fordi højene er menneskeskabte, og derved ikke har samme sandede 
overfladestruktur som de naturlige klitter. 

 
Tårnets hældning 
Vi ser mod tårnet fra bakken, som herfra ser meget skævt ud pga. træernes hældning 
mod øst. 
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4.3.6. Flora 
Karakterplanter for klitheden  
Klokkelyng: Kan lide de våde områder på klitheden. Kan bruges til snaps. 

Hedelyng: Kan lide de tørre områder på klitheden. Brugt til tækning af huset og til 
tørv til opvarmning af huse, samt til dyrefoder. 

Hjelme: Brugt til foder til får og kvæg. Et vigtigt led i bekæmpelse af sandflugten. 
Folk fra gårdene blev beordret til at plante den i klitterne. Kan tåle tildækning af sand. 
Bruges også i dag til bekæmpelse/forebyggelse af sandflugt i turistområder med stort 
slid i klitterne. 

Marehalm: Blev brugt som foder til får og kvæg. Ved høfde 96 er i sommeren 2017 
blevet plantet helt nye hjelme til at forhindre sandflugt efter et større 
kystsikringsarbejde.  

Strandstar: Også kaldet soldater star fordi planterne vokser på lige rækker. 

’Thy blåbær’: Mosebølle. Bærrene kan bruges på samme måde som blåbær og var 
en vigtig ernæringskilde på heden. 

Tranebær: Ligeledes en vigtig ernæringskilde – også til bekæmpelse af bl.a. skørbug. 
I dag er tranebærsaft virkelig blevet anerkendt og attraktiv for dens enorme rigdom 
på vitaminer. 

Revling: Også kaldet sortbær. Rig på C-vitamin og vigtig føde for ræv og adskillige 
fugle. Kan bruges i snaps. 

 

De sjældne og truede 
Soldug (vises via fotos): Kødædende plante, som er meget sjælden, og vokser i 
fugtige områder. Her ved Lodbjerg findes alle tre danske arter – Rundbladet, Liden og 
Langbladet soldug. De har klæbrige blade hvorpå små insekter bliver fanget – og 
fortæret. Derfra får planten sit livsvigtige kvælstof og kan derved leve på ekstrem 
næringsfattige områder, hvor der ikke er kvælstof tilgængelig i jorden. 

Klokkeensian (vises via fotos): Sjælden – men kan opleves flere steder i 
Nationalpark Thy. Den lille sommerfugl Ensianblåfugl er tilknyttet denne lille plante – 
og sommerfuglen har fået en helt særlig status i Nationalparken. 

 

Et retorisk spørgsmål kan nu stilles. Er tårnet virkelig skævt!? Derved vækkes 
gæsternes nysgerrighed. Der lægges således op til historien om udgravning af 
tunnel fra bunkeren. Historien fortælles først ved bunkeren for ikke at udløse 
”spændingen” med det samme. 
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Anden flora 
Bølget bunke (græs) er en smuk græs, der pryder klitheden med flotte aks.  

Kongens knap eller Engelsk græs: findes nu langs vore veje fordi de elsker salt. 
(Saltning om vinteren) 

Porse: Bruges til brygning af øl og i snaps. Den gror kun på fugtige og næringsfattige 
steder. 

Gråris: Danner Lodbjergs rose – også kaldet Skagens Rose. Galmyg lægger sine æg i 
topskuddene på gråris. Det får væksten til at ændre sig, og der dannes en lille roset 
sidder tilbage, når grårisen taber bladene om efteråret. Lodbjergs rose – også kaldet 
Skagens rose blev malet i gl. dag og stod inde som farverige buketter om vinteren – 
siges der. Desuden er gråris et feberstillende middel. 

Tormentil potentil: Også kaldet blodrod som kan bruges til snaps. 

Klitrose: Den smukke oprindelige rose, hvis hyben bliver sorte og kan bruges til 
snaps. Denne rose er bl.a. i hård konkurrence med den invasive Hybenrose – Rosa 
rugosa. 

 

Ikke ønskede planter 
Hybenrose: Der er lavet adskillige forsøg med bekæmpelse – sprøjtning, slåning, 
græsning, fræsning. Men der er endnu ikke fundet en meget effektiv bekæmpelse af 
denne aggressive plante. Hyben er gode til snaps og marmelade. Meget vitaminrig. 

Gyvel: Er ligesom hybenrosen en meget aggressiv art, som uden bekæmpelse vil 
komme til at dække hele klitheden som et ensformigt og meget artsfattigt område – 
modsat klitheden nu, som rummer mange sjældne arter. 

Glansbladet hæg: Blev plantet i stor stil i vildthegn, men breder sig ukontrolleret. 
Må ikke forveksles med almindelig hæg, som er en oprindelig dansk art, som ikke er 
aggressiv. 

 

Svampe 
Kantarel: Lille gylden meget eftertragtet spisesvamp. Findes i de fleste klitplantager i 
Nationalparken. Naturstyrelsen oplever store problemer med ulovlig handel af 
kantareller. Man må ikke plukke svampe i statsskovene med det formål, at sælge dem 
videre. 

Carl Johan: Er en stor rørhat, som mange tillægger mindst lige så stor smagsværdi 
som ved kantarellerne. Den er dog ikke lige så kendt og anvendt – måske fordi den er 
sværere at genkende, og de fleste derfor går udenom. 

Pigsvamp: Pigsvamp er letgenkendelige den næsten hvide farve og ”piggene” under 
hatten. Pigsvamp er en rigtig god spisesvamp. 

Det er ikke tilladt at plukke svampe med videresalg for øje. Man må kun plukke til 
eget forbrug – og det er, som det står i ”Jyske Lov” fra 1241, ”Det du kan have i din 
hat”. 
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Det kan laves en lille udstilling af planter i potter og billeder af klithedens 
karakteristiske planter eller planter med en særlig fortælling. Der er ligeledes lavet 
et kortspil med blomsternavne. Der kan ligeledes være mulighed for at servere 
smagsprøver at snapse lavet på klithedens urter.  

 

 

 
4.3.7. Fauna  
Der er flere muligheder for at fortælle om dyrene i nationalparken. Den følgende liste 
er blot til inspiration. Den enkelte formidler behøver ikke vide alt om dem alle, men 
meget gerne lidt basisviden. 

Har formidleren viden om et bestemt dyr, kan det være fint at fortælle mere 
detaljeret om det – evt. efter rundvisningen er færdig. 

 

Flagermus: Der er efter rundvisningen mulighed for at høre mere om flagermusene 
ved Lodbjerg  

Havørn: Havørnen er den største ørn i Europa. Med sit brede – næsten firkantede – 
vingefang på op til 2 meter og 40 cm. kaldes den ofte ’Den flyvende dør’. Der er efter 

Foto 8 af Christina Pedersen 
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rundvisningen mulighed for at høre mere om havørnen og komme med på tur ud til 
søerne på klitheden nord for Lodbjerg. Herude er der en chance for at vi ser havørn. 

Kronvildt: Kronhjorten er Danmarks største hjorteart – hvis lige vi ser bort fra elgene 
i Lille Vildmose . Kronvildtet kom hertil i 1980 og har en voksende bestand på flere 
100 dyr. Der er efter rundvisningen mulighed for at høre mere om kronhjorten og 
komme med på tur ud på klitheden nord for Lodbjerg. Herude er der en chance for at 
vi ser kronvildt – eller spor efter dem. 

Markfirben: Markfirbenet er truet pga. begrænsning af optimale levesteder. Firbenet 
ynder den hvide klit, hvor opvarmet sand er en vigtig varmekilde i foråret. 
Hybenrosens udbredelse har været årsag til at store arealer i Nationalpark Thy (19 ha 
i 2017! – ifølge Nationalpark TV) nu er overgroet, og ikke længere rummer 
markfirben. Der er efter rundvisningen mulighed for at høre mere om Markfirbenet og 
komme med en tur ned til havet og ”sorte næse”. Dernede i klitterne er der bl.a. 
mulighed for at se markfirben. 

Hugorm: Hugormen er Danmarks eneste giftslange. Den er både elsket og hadet – 
og myterne er mange. I gamle dage spiste man endda også hugormen med stor 
velbehag – de såkaldte ”bakkeorm”. Der er efter rundvisningen mulighed for at høre 
meget mere om hugormen og komme med på en tur ned til havet og ”sorte næse”. 
Dernede i klitterne kan der være mulighed for at se hugormen. 

Rødrygget tornskade: Rødrygget tornskade er ligesom markfirbenet i tilbagegang 
pga. manglende egnede ynglelokaliteter. Tornskaden er en fantastisk smuk og elegant 
lille rovfugl der fanger alt fra store insekter til små fugle og mus. Der er efter 
rundvisningen mulighed for at høre mere om rødrygget tornskade og komme med på 
en tur ned til havet og ”sorte næse”. På turen kan vi være heldige at se rødrygget 
tornskade. 

 

4.3.8. Fortælling fra tårnet 
 
De forsvundne byer og fraflytningen 
Vi ved at der i historisk tid (fra 1050), var flere navngivne bosættelser, der måtte 
forlades efter år 1500 på grund af sandflugten. Også havet har taget sin del. Nørre 
Ålum, Sønder Ålum og Vester Agger er alle navne på bebyggelser, som er forsvundet i 
bølgerne indenfor de sidste par århundreder. De ligger ca. 5 km. ude i havet. 

Det første brud på Agger Tange i år 1824 fik stor betydning for befolkningen. Det 
resulterede bl.a. i fiskedød pga. forhøjet saltindhold. Folkene flyttede derfor længere 
østpå. Kilde: Hans Kirk, ’Fiskerne’. Skudefarten flyttede også fra Klitmøller og ind til 
havnene i Limfjorden. 

Søerne 
Der er mere end 200 store og små søer i Nationalpark Thy. Mange af dem hører til 
blandt de reneste i søer i Danmark og er levested for mange sjældne planter. Mange 
af klitsøerne er såkaldte lobeliesøer. Det er næringsfattige, klarvandede søer med 
sandbund. Her i den sydlige del af nationalparken ligger Ørum sø og den brakvandede 
Flade sø. Begge søer var tidligere en del af Krik Vig. De er meget lavvandede og 
forholdsvist næringsrige. 
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Der har i 1869-79 været forsøg på at afvande Flade sø og Ørum sø for at etablere 
græsningsarealer. Det viste sig dog alt for dyrt, og dyrene fik lungeorm. Afvandingen 
blev derfor opgivet.  
Kilde: Kjeld Hansen: Det tabte Land – Nordjylland. 

Naturplejen 
Naturen i de danske klitheder er sårbar. De største trusler er tilgroning af de invasive 
arter af nåletræer og rynket rose. Også tidligere tiders dræning samt tilførsel af 
kvælstof fra luften påvirker klitheden negativt. Klitheden skal være næringsfattig 
ellers sker der markante ændringer i økosystemet. 

For at fremme den oprindelige klitvegetation bliver visse dele afgræsset. Og fra tid til 
anden bliver der lavet målrettet rydning eller afbrænding af vegetationen. Græsningen 
foregår blandt andet med husdyr, men også en voksende bestand af kronvildt er med 
til at sikre klithederne i Nationalpark Thy – hvis ikke de går for meget ud på 
landmandens arealer i stedet, hvilket er et problem. 

Den naturlige vandstand i de åbne klitlandskaber vil løbende blive genskabt ved at 
afvikle dræn og grøfter. På samme måde er det en målsætning, at skovdriften skal 
blive mere naturnær, hvilket på langt sigt skal sikre stabile, artsrige og rekreativt 
værdifulde skove. 

 

4.4 Afslutning af turen 

 
  

Spørgsmål 
Husk at spørge om der er spørgsmål efter rundvisningen? 

Led gæsterne videre 
Gør opmærksom på, hvilke andre muligheder der er for oplevelser i NPT i de 
kommende dage? Udlever aktivitetskalenderen og præsenter App’en. 

Mulighed for bl.a. gåtur 
Vurder gæsternes interesse i yderligere informationer, og lav evt. en tur ud på 
klitheden eller ned til havet eller ind i plantagen. Det er her op til hver enkelt 
formidler, hvilken tur der kan tilbydes – og hvordan turen gennemføres. 

Evaluering 
Gennemfør en lille evaluering. Fx stil spørgsmål om gæsternes oplevelse af 
rundvisningen. Evt. afkrydsningsskema med 3-5 spørgsmål. Besvarelserne er i 
Nationalpark Thy interesse i forhold til at kvalitetssikre formidlingen og tilbyde 
relevante kompetenceudviklingskurser til formidlingspartnere. 
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5. Drejebog for ’Lodbjerg Sande-turen’ 
En gåtur ud til Lodbjerg Sande er en oplagt formidlingstur ved Lodbjerg. Denne tur 
byder både på klithedens storhed, sandens hvide bølgende landskab og kystlinjens 
dramatiske mørke formationer. Alt sammen væsentlige elementer i Nationalpark Thys 
udpegningsgrundlag.  

 

Lodbjerg Sande-turen 

Tidsrum Emne og 
formidlingssted 

Praktisk 
formidlingsform 

Hvad skal læres? Hvad vil jeg opnå? 

00.00-
00.15 

Klitheden. Flora 
og fauna.  

Gåtur fra fyret ud 
til sanden. 
Fotovisning af 
markfirben og 
hugorm.  

Vis 
karakterplanterne 
for klitheden. 
Fortæl hvorfor de 
er i tilbagegang. 

 

00.15-
00.25 

Lodbjerg Sande. 
Sandflugt. 

Gå rundt og se 
efter spor i sandet. 
Vis hjelme og 
fortæl om 
sandflugten.  

Fortæl om 
tilblivelsen og 
dynamikken. 

 

00.25-
00.35 

Kysten. Geologi. Vis muldlagene og 
lad gæsterne gå 
ned på stranden. 

  

00.35-
00.50 

Afslutning. Afslutning og stille 
gåtur tilbage. 
Gæsterne kan 
blive længere. 

Lad gæsterne 
opleve turen 
tilbage i stilhed, og 
eget tempo.  
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5.1 Klithedens flora og fauna 
Gå i roligt tempo fra fyret udover klitheden og gør ophold undervejs for at fortælle om 
relevante emner.  

 

5.1.1 Markfirbenets liv.  
Biologi: Hannerne kommer frem af hi i midten af april og hunnerne i midten af maj, 
og parringstiden er straks i gang. Hunnen lægger æg i midten af juni. Der lægges 6-
12 æg der graves 5-10 cm ned et sted hvor solen kan skinne ned. Æggene klækkes i 
august-september, medmindre det er en kold sommer. Så udruges de ikke men går til 
spilde. De voksne går i hi i september, men ungerne kan være fremme helt til 
november. Vinterdvalen foregår i gravegange de selv graver i sydvendte skråninger. 
Markfirbenet lever primært af græshopper, sommerfuglelarver og biller. Lever i 
kolonier på mellem 5-40 dyr.  

Udbredelse: Over det meste af landet. Markfirben er opført på Habitatdirektivets 
bilag IV, som omfatter dyr, der skal gives streng beskyttelse.  

(Fugle og naturs hjemmeside) 

Foto 9 af Christina Pedersen 
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5.1.2 Kronvildtet 
Biologi: Krondyr er Danmarks største vildtlevende dyr på land. Som de fleste 
hjortearter kendes den på halen og bagpartiet (spejlet) samt for hjortens (hannens) 
vedkommende på det karakteristiske gevir. 

Hinder vejer mellem 80 og 120 kg, mens hjortene kan veje 140-180 kg. 

Ældre hjorte kaster årligt geviret i februar-marts og det nye er færdigudviklet og fejet 
for hud og hårrester i juli måned. Man kan være heldig at finde et afkastet gevir i 
foråret, der hvor hjortene springer over grøfter, hegn og veje. I Stenbjerg kan ses et 
af de store gevirer, som kan veje om til 10 kg.  

Foto 10 af Christina Pedersen 
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Føde og levevis: Krondyrenes hovedføde er græsser, men de æder også mange 
arter af urter og dværgbuske som lyng og pors. Også bark og kviste af træer samt 
svampe og laver er yndede fødeemner. Krondyrene æder også afgrøder. Både den 
grønne vintersæd, det modne korn samt roer og kartofler. Det er ofte en økonomisk 
belastning for den landmand, som det går ud over.  

Hovedperioden for krondyrenes parringstid begynder i slutningen af august frem til 
oktober. De føder oftest en, sjældent to kalve fra omkring 1. juni. Hjortekalve forlader 
moderen efter to år, mens hinderne kan have tæt tilknytning til moderen resten af 
livet. 

Krondyr lever i kønsopdelte flokke, kaldet rudler. Hind-rudlerne kan være på op til 
100 dyr. I brunstperioden forsøger hjortene at få så stor en flok hinder som muligt. 
Perioden varer op til en måned, hvor hjortene ved hjælp af brøl, skraben og stangen i 
jorden og rullen rundt i mudderhuller (sølepladser) forsøger at virke så 
frygtindgydende som muligt. En hjort kan tabe op til 50 kg i de tre-fire uger 
brunstperioden varer. 

Krondyr bliver op til 16 år. Det har få naturlige fjender i Danmark, bortset fra ulven, 
som er registreret flere gange i Thy. Menneskets jagt er fortsat den væsentligste 
faktor for bestanden. 

Udbredelse: Krondyret er en relativ ny art i Thy, selv om det har levet i Danmark 
siden sidste istid. Arten var vidt udbredt i alle landsdele indtil midten af 1700-tallet. I 
1799 blev det bestemt at bortskyde alt fritlevende kronvildt og dådyr for at beskytte 
landbrugsafgrøder og skovbrug. 

I 1971 blev der atter konstateret krondyr nord for Limfjorden, men disse dyr 
udviklede ikke en fast bestand. Først i sidste halvdel af 1970-erne blev der på privat 
initiativ indkøbt en snes krondyr i midtjyske dyrehaver, og de blev sluppet løs i 
klitplantagerne ved Svankær og ved Klim i Hanherred. I 1980-erne undslap tilmed en 

Foto 11 af Christina Pedersen 
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del dyr fra hjortefarme. Disse dyr tilførte nye gener til den voksende bestand og er 
medvirkende til, at Thy i dag rummer en stor og sund stamme af veludviklede dyr. 

I modsætning til mange andre steder i landet er krondyrene dagaktive på de store 
uforstyrrede klitheder i nationalparken. 

Det skønnes, at bestanden af krondyr i nationalparken ligger på omkring 700 dyr, 
hvor af hovedparten holder til i den nordlige del. Rudler på over 200 dyr er ikke 
usædvanlige. (High5-bogen) 

 

   

 

5.2 Sandflugten. 
Turen fortsætter ud til Lodbjerg Sande, hvor der gøres ophold og fortælles om 
sandflugten.  

Det første lovindgreb, som skulle dæmpe sandflugt kom i 1539, da Christian 3. forbød 
ødelæggelse af klitvegetationen. Høstning eller anden beskadigelse af vegetationen 
"straffis som een Tyv uden al Naade, og dertil være pligtig til at oprette al den Skade, 
som deraf kommer". 

De tidlige lovindgreb havde dog ikke nogen synderlig effekt.  

I 1792 kom så den første generelle lov om sandflugtsbekæmpelse af Christian 7. De 
øverst ansvarlige blev amtmændene sammen med en sandflugtskommission. Klitterne 
skulle fredes og beplantes med hjælme og arbejdskraften skulle leveres af 
befolkningen, som blev tvangsudskrevet. 

I 1935 overtog staten dog al sandflugtsbekæmpelse på de fredede klitarealer, og midt 
i 1800-tallet begyndte man udplantning af især bjergfyr, så de mange klitplantager 
begyndte at opstå. I en del egne blev der nærmest trukket et tæppe af bjergfyr ud 
over landskabet, og klitterne begyndte at blive omdannet til krat. Men det medførte i 
slutningen af 1800-tallet kritiske røster, blandet andet fra Jeppe Aakjær, som 
beklagede at de storslåede klitlandskaber blev omformet til kummerlige plantager. 
Sandflugtsbekæmpelsen begrænser sig i dag til vedligeholdelse af klitvegetationen og 
udbedring af små skader, og det koster årligt staten omkring 7,5 mio. kr. (pr. 1999). 

Mange vandreklitter i Nationalpark Thy har navne. Deres midterpartier hedder ofte 
noget med sande, bjerge eller bakker. Mile er en betegnelse for vandreklitter i 

Der er chance for at se kronvildt langt ude på klitheden, hvis der stilles et teleskop 
op på en høj klittop og spejdes efter dem. Det kræver lidt øvelse og den bedste 
klittop skal udpeges efter erfaring. Ellers er det vigtigt at huske gæsterne på at de 
efter turen kan få præcist angivet hvor der er størst chance for at opleve de store 
dyr – fx ved Sårup. 
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Vendsyssel, og derfor bør navnet mile ikke benyttes i Thy. Lodbjerg Sande er et 
levende værksted, hvor den begyndende klitdannelse demonstreres i storskala. På 
overgangen mellem hav og land søger havets bølger for, at der altid er en 
vegetationsfri strandbred. Her har vinden frit spil. Den kan danne små klitter i læ af 
sten eller andet. Andet sand blæser videre og falder til ro i læ af havklitternes 
naturlige vegetation, overvejende hjælme. 

 

I en gammel undersøgelse konkluderes det, at disse klitboere har lært at leve med 
sandflugten. Muligvis har der tilmed været tale om nyanlæggelse af et antal små brug 
i 1580erne. Det påvises samtidig, at marker, der var plaget af sandflugt i 1683, stadig 
var i drift omkring 1800. Den sædvanlige ”jordknog” (jordfygning) kunne man mestre 
og derved overleve på jorden. Men var der tale om store vandreklitter på march mod 
øst, blev agerlandet til ørken.  

Til gengæld var datidens ejendomme bygget, så de kunne pilles ned og genopføres et 
nyt sted med genbrug af først og fremmest det kostbare tømmer. Det kan påvises, at 
en del af ejendommene er blevet flyttet gennem det halvandet århundrede, Balle har 
iagttaget. Bevægelsen har haft dobbelt karakter: gårdene flyttede indad i landet og 
husene flyttede udad mod havet. Husmændene, der erhvervsmæssigt havde flere 
strenge at spille på, lod sig ikke slå ud af sandflugten, men blev i højere grad end 
tidligere fiskerbønder. Resultatet af denne proces blev udflytterbyen ”Vangs Huse” 
eller ”Vangså”, der fra begyndelsen af 1700-tallet blev den almindelige betegnelse; 
omkring år 1900 bestod byen af 34 gårde og huse.  

Man kan naturligvis ikke generalisere ud fra Torsten Balles punktundersøgelse, men 
den rokker på en inspirerende måde ved det traditionelle billede af sandflugten som 
en voldsom naturkraft, der drev alt levende på flugt. Samtidig vidner den om en 
bondebefolkning, der tilpassede sig de givne vilkår og etablerede en ny balance med 
den natur, man var afhængig af. Man fik det bedst mulige ud af de givne kår; men 
kunne man slippe billigere i skat, var det naturligvis ikke nogen skade til!  
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5.3 Kystklinten og geologien 
Ude ved kystklinten kan man tydeligt se de forskellige sandflugtsperioder, som er 
dannet efter istiden. Lagene markerer sandflugtsperioder. De mørke lag viser nemlig, 
hvornår sandflugten er ophørt og vegetationen igen har fået lov at kolonisere 
overfladen. 

I Lodbjerg Kystklint findes et op til 10 meter højt profil af istidslag med flager af 
glimmerler fra Tertiærtiden (25 mio. år). Moræneleret er dækket af flere meter 
flyvesand. Heri indgår flere jordbundshorisonter med spor efter fortidens mennesker. 

Det viser sig, at området ved Lodbjerg har været hærget af sandflugt i mindst fire 
perioder siden istiden. 

I bunden af klinten ses en opskudt flage af det mørke glimmerler, som er en 
havaflejring og derfor indeholder en mængde fossiler, som små snegle, muslinger og 

Foto 2 af Christina Pedersen 

Lodbjerg Sande er et specielt areal, som ikke kræver nogen særlig indsats i forhold 
til at inddrage kvalitetsoplevelses-elementer. Opfordr gæsterne til at tage sko og 
strømper af og gå lidt rundt i sandet. Led efter spor og fortæl at firben og hugorme 
ofte søger det opvarmede sand. Er det en varm sommerdag så få gæsterne til at 
mærke på sandet med hænderne eller helst med fødderne. Vis hjælmenes rødder 
og søg for at gæsterne lægger mærke til, hvordan planten fint kan gro i sandet. 
Det siges, at det var vha. hjelmenes tegning i sandet, at passeren blev opfundet.  
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søpindsvin. Kysten nedbrydes til stadighed, og det sker, at der dukker oldsager frem 
af klinten. 

Særligt efter kraftige storme kan det være spændende at undersøge de nye blottede 
lag i klinterne.  

Er man rigtig heldig og finder oldsager fra sten- og bronzealder under Lodbjerg 
Kystklint, bør man kontakte Museet for Thy og Vester Hanherred. 

 

 

 
 

  

Ved kysten afsluttes formidlingsturen.  

Det giver mulighed for at gæsterne selv kan udforske klinten eller gå lidt ved 
havet. De finder selv en rute tilbage til fyret afhængig af hvor meget tid og lyst de 
har til at udforske stedet på egen hånd.  

Sørg for at der er mulighed for at stille spørgsmål og motivér til at gæsterne søger 
videre rundt i Nationalparken.  

 

Giv gæsterne tid til at gå ned til vandet for at se klinten nedefra og opfordre til at 
lede efter oldtidsfund. Giv ikke udtryk for at sandsynligheden for fund er meget 
lille, men giv i stedet udtryk for at det bestemt er muligt. Det øger gæsternes 
motivation til virkelig at SE klinten og måske rode lidt i sandet; det øger altså 
oplevelsens værdi. 
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Bilag A. Vigtige budskaber om Nationalpark Thy 

Udover fokus på den personlige formidling, så er der fire temaer/budskaber, som 
nationalparken gerne vil have øget fokus på, og derfor gerne ser blive formidlet til 
deltagere på formidlingsture i Nationalpark Thy. 
Alt skal ikke gengives præcist, men essensen fra alle fem punkter skal formidles. 

 
Fire temaer/budskaber 

NP Thy har identificeret fem temaer/budskaber, som er relevante at formidle: 

1. Hvad er en dansk nationalpark? 
2. Hvad er målet med NP Thy? Hvorfor er NP Thy oprettet? 
3. Hvad er det karakteristiske ved Nationalpark Thy? 
4. Hvad er formålet/læringsmålene for din egen tur, og hvordan hænger den 

sammen med nationalparkens formål og mål med formidlingen?  
 
1. Hvad er en dansk nationalpark (evt. også forskelle til andre nationalparker 
i udlandet) 
En dansk nationalpark skal indeholde noget af den mest unikke og særprægede 
danske natur. Områder, som både betyder noget for os danskere, 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 nationalpark etableres, udvikles og drives af en nationalparkfond. 
Nationalparkfonden ledes af nationalparkens bestyrelse i tæt samspil med 
lokalsamfundet. Bestyrelsen har repræsentanter fra Miljøministeriet, kommuner, og 
interesseorganisationer. Dertil kommer et nationalparkråd, der rådgiver bestyrelsen i 
sager af større betydning og om principielle spørgsmål. 

Det er meningen, at nationalparkerne 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.  

Konstruktionen omkring de danske nationalparker minder mere om de britiske 
nationalparker end de tyske, norske og svenske. De danske nationalparker følger ikke, 
som det sker i mange andre lande, internationale standarder, som IUCN (International 
Union for Conservation of Nature) har beskrevet for nationalparker. 

 

2. Hvad er målet med NP Thy? Hvorfor er NP Thy oprettet? 
Nationalpark Thy skal bevare, styrke og udvikle den særlige klitnatur og de 
kulturhistoriske spor, der knytter sig til klitlandskabet, styrke mulighederne for 
friluftsliv og særlige naturoplevelser i det store uforstyrrede landskab, styrke 
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forskning, undervisning og formidling, samt støtte en bæredygtig udvikling i 
lokalsamfundet. 

Nationalpark Thy er oprettet som den første danske nationalpark efter Lov om 
nationalparker (der blev vedtaget i 2007) og indviet 22. august 2008. Link til Lov om 
nationalparker https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186417 

Udpegningsgrundlaget: Nationalpark Thy er udpeget på grund af områdets 
sammenhængende klitlandskab og den unikke natur, som har en enestående national 
og international betydning. 

 

Foto 3 af Christina Pedersen 

Rigsrevisionens rapport fra dec. 2013 præciserer formålet med de danske 
nationalparker, som værende at styrke og udvikle naturværdierne.  

Ifølge ”Bekendtgørelse for Nationalpark Thy” er formålene med Nationalpark Thy: 

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, 

1. at bevare og forøge den biologiske mangfoldighed af naturligt hjemmehørende 
arter i plantagerne og på de dyrkede arealer, 

2. at bevare og styrke nationalparkens kulturmiljøer og kulturhistoriske spor i 
klitlandskabet og klitplantagerne og i tilknytning til havet, 

3. at styrke mulighederne for friluftsliv og særlige naturoplevelser i det store 
uforstyrrede landskab, 

4. at styrke forskning, undervisning, naturvejledning og formidling af de natur- og 
kulturhistoriske og friluftsmæssige værdier og 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186417
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/66927/ThyInfoDebat.pdf
http://www.rigsrevisionen.dk/media/1943121/etableringen-af-nationalparker-i-danmark.pdf
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183106
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5. at støtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med 
respekt for beskyttelsesinteresserne. 

Nationalpark Thy anvender tre styringsniveauer: 

- Lov om Nationalparker. 

Formålet med nationalparker er beskrevet i lov om nationalparker 
(www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186417). Her er også beskrevet, 
hvad der er fondens opgaver, om ledelse og sekretariat og hvilke virkemidler, fonden 
har til at realisere nationalparkplanen.  

- Bekendtgørelse for Nationalpark Thy. 

Den enkelte nationalparks formål er beskrevet i en bekendtgørelse. For Thys 
vedkommende i Bekendtgørelse om Nationalpark Thy 
(www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183106) 

- Nationalparkplan. 

Hver nationalpark skal udarbejde seks-årige planer for etablering og udvikling af 
nationalparken som helhed og i de enkelte dele af parken. Nationalparkfond 
Thys  plan kan ses på www.nationalparkthy.dk/om-nationalpark-
thy/nationalparkplanen/ 

 

3. Hvad er det karakteristiske ved Nationalpark Thy? 
Nationalpark Thy omfatter en vigtig del af det nordeuropæiske klitareal og den 
sjældne naturtype ”nordatlantisk klithede”. En stor del af plante- og dyrelivet i 
området er særpræget, sjældent og sårbart. 

Nationalpark Thy er Danmark største vildmark. Her slår bølgerne fra Vesterhavet ind 
mod strandene, hvorfra vinden fører sandkornene op i de høje klitter. Bag dem åbner 
landskabet sig som klitheder og søer med klart vand. Og endnu længere inde i landet 
ligger de store, sammenhængende plantager, som både kan være mørke og 
ufremkommelige. Plantagerne består i dag i høj grad af træarter, som hører hjemme i 
Centraleuropa og Nordamerika. På sigt skal plantagerne enten genskabes som 
klithede eller som mere naturlige skove med hjemmehørende træarter. 

Nationalpark Thy er et område, der er kendetegnet ved at være forholdsvist øde. 
Området er på 244 km2 og der bor godt 150 personer, og det skaber rammen for 
nogle af landets mest enestående naturtyper, hvoraf nogle også er sjældne i en 
international målestok. 

 (Kilder: http://nationalparkthy.dk/oplev-nationalparken/naturen/ og 
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/66927/ThyInfoDebat.pdf) 

 

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186417
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183106
http://www.nationalparkthy.dk/om-nationalpark-thy/nationalparkplanen/
http://www.nationalparkthy.dk/om-nationalpark-thy/nationalparkplanen/
http://nationalparkthy.dk/oplev-nationalparken/naturen/
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/66927/ThyInfoDebat.pdf
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/66927/ThyInfoDebat.pdf
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4. Formålet/læringsmålene for din egen tur, og sammenhæng med nationalparkens 
formål og mål med formidlingen. 

Det er vigtigt at vise sammenhængen mellem formålet med din egen tur og nationalparkens 
formål – både med at beskytte og bevare den unikke klitnatur og med at formidle natur, 
kulturhistorie og friluftsliv. 
Med Rigsrevisionens præcisering af nationalparkernes kerneopgave - at styrke og udvikle 
naturværdierne - er det vigtigt, at formidlingsaktiviteterne også støtter op om dette mål. 
Derfor har vi lavet Formidlingstrappen, som vi gerne vil hjælpe nationalparkens gæster så 
langt som muligt op ad. 

 

Formidlingstrappen. 
Nationalparken lægger vægt på, at formidlingen har fokus på at hjælpe gæsterne op 
ad formidlingstrappen. 

”Hensigten med formidlingen er – gennem oplevelser,  

naturvejledning og formidling – at øge gæstens forståelse for  

områdets natur-, kulturhistoriske- og friluftsmæssige værdier,  

og dermed øge ønsket om at beskytte og bevare”1  

                                       
1 ’Oplev og Forstå’. Formidlingsstrategien for Nationalpark Thy s. 2 
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Fakta om nationalparken, som formidlere kan anvende i formidlingen. 

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. 
• Der er 55 km fra Hanstholm i nord til sydspidsen af Agger Tange. 
• Nationalparken ikke må eje anden jord end den, som egne bygninger står på. 
• Nationalpark Thy ligger i Thisted Kommune, som er den kommune i Danmark, der har 

den største andel naturarealer. 
Link til yderligere fakta om Nationalpark Thy 

http://naturstyrelsen.dk/media/nst/66927/ThyInfoDebat.pdf
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Bilag B. Skabelon for en drejebog 
For at gøre det ovenstående mere overskueligt og praktisk anvendeligt, er der 
udarbejdet nedenstående oversigt over hvilke overvejelser og forberedelser, der ligger 
forud for enhver konkret drejebog.  
 

Forslag til struktur for formidlingsture 
i Nationalpark Thy. 

Tidsrum Overskrift Praktisk 
formidlingsform 

Hvad skal læres? Hvad vil jeg opnå? 

00.00- 
00.10 

Velkomst Skab en fortælling 
om dig selv. En 
guide opfattes ofte 
som en spændende 
og levende person. 
Kort gennemgang af 
turens indhold. En 
lille social øvelse, fx 
DK-kort. 
Vis kort over NPT og 
udpeg lokaliteten, 
hvor man står.  

Hvem består den 
lille gruppe 
deltagere af? – 
både formidler og 
gæster. 
Hvad skal vi 
opleve sammen 
den næste times 
tid - og hvorfor? 
Hvor befinder vi 
os? 

Fremstå som en 
troværdig formidler. 
Skab en forventning 
hos gæsten. Skab en 
afslappet og tryg 
stemning, hvor 
gæsterne “kender” 
hinanden og 
formidleren, samt 
turens omfang og 
indhold. 

00.10- 
00.15 

Basisformidlin
g om NPT 

Informer gæsterne 
om de fakta fra 
basisteksten med 
egen personlig 
fortælleteknik. Stil 
gerne gæsterne 
spørgsmål fx “Hvad 
er formålet med en 
Nationalpark i DK?” 
eller hvis der er 
børn i gruppen fx 
“Hvilke dyr er det 
farligste i 
Nationalparken? 
(Flåten)   

Hvorfor er NPT 
blevet til? Hvad er 
missionen bag? 
Hvad er helt 
særligt for NPT i 
forhold til de andre 
Nationalparker? 

Større forståelse for 
vigtigheden bag 
begrebet 
’Nationalpark Thy’ 
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00.15- 
00.35 

Basisformidlin
g om 
lokaliteten. 

Informer gæsterne 
om fakta fra 
basisteksten om 
lokaliteten fx “Hvor 
højt tror I fyret er?” 
Hvor mange trin tror 
I der er? Lad 
børnene selv 
forsøge at gætte. 
Sæt svarene i 
relation til noget de 
kan forholde sig til. 
Fx fyret er dobbelt 
så højt som ‘Lynet’ i 
Fårup Sommerland. 
Fortæl historier fra 
fortiden, og sæt 
livet dengang i 
relation til livet i 
dag. 

Hvorfor er denne 
lokalitet udpeget 
til 
formidlingspunkt? 
Hvad gør lige 
netop dette sted til 
noget helt særligt 
for både 
mennesker, 
planter og dyr. 

Forståelse for 
sammenhængen 
mellem naturen og 
mennesket – for 
datid, nutid og 
fremtid. 

00.35- 
01.00 

Uddybende 
formidling af 
udvalgt(e) 
emne(r) 

Fx leg fra gamle 
dage. Gåtur til 
havet. Botanisk tur. 
Fuglekigger-tur. 

Læring og 
oplevelse relateret 
til Nationalparken 
eller lokaliteten. 

Formidlerens eget 
formål i relation til 
formidlingsstrategien 
for NPT. 

01.00- 
01.15 

Afslutning og 
evaluering. 
 

Udlever fx ugens 
aktiviteter i NPT i 
papirform. Vis 
App’en. 
Stil fx tre spørgsmål 
til gæsternes 
oplevelse af turen 
og noter svarene fx 
hvad var det mest 
interessante at høre 
om? Hvad ville I 
gerne have hørt 
mere om? Hvad var 
det mest 
uinteressant på 
turen? 

Hvad formidles 
netop nu i NPT? 
Hvor kan opnås 
mere viden og 
hvilke oplevelser 
er i særdeleshed 
aktuelle netop nu? 

Gæsterne skal 
motiveres til at se 
mere af NPT. De skal 
ledes trygt videre ud 
i ’vildmarken’. 
Hvad var gæsternes 
oplevelse. Hvordan 
kan du som formidler 
bliver bedre. 
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