
Velkommen til Nationalparkskolen

Målet med introduktionskurset(basiskursus 1) er, at du 
får kendskab til:

• Nationalpark Thys organisation, lovgivningen bag og planerne 
for udvikling i nationalparken.

• centrale naturtyper og arter i Nationalpark Thy

• landskabets udvikling i Nationalpark Thy.

• mulighederne for at være frivillig eller formidlingspartner. 

• Får øget interesse for at arbejde med og for Nationalpark Thy.

25. feb. 2020 kl. 18:00-21:00 i Hurup.
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Et af fire basiskurser

• Basis 1 den 25/2: Intro til Nationalpark Thy

• Basis 2 den 26/2: Færdsel i NP Thy

• Basis 3 den 10/3: Værtskab og kendskab

• Basis 4 den 24/4: Førstehjælp

Se aktuelle kurser på: http://nationalparkthy.dk/nationalparkskolen

Tilmelding til Bo på bobim@danmarksnationalparker.dk. 

http://nationalparkthy.dk/nationalparkskolen
mailto:bobim@danmarksnationalparker.dk


”Intro til Nationalpark Thy”  
Basiskursus 1

• Velkomst, en lille leg og info om evaluering.

• Oplæg 1, ved Bo: Organisation, lovgivningen bag og planerne for 
udvikling i nationalparken.

• Oplæg 2, ved Line: Centrale naturtyper og arter.

• Pause ca. 19.45.

• Oplæg 3, ved Bo Fink: Landskabets udvikling.

• Aktuelle tilbud og mulighed for at blive formidlingspartner.

• Muligheder for at være frivillig.



Quiz og byt leg

1. Find en makker ved at række hånden op til ”high5”.

2. Fortæl på skift, hvad I hedder og hvorfor I er her i dag.

3. Ræk hånden op og find en ny makker og gentag øvelsen.

HUSK: Gør det kort.



Jeres vurdering - evaluering

Alle bedes evaluere kurset online på:

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=AYT6ZDS1L19J

Slides fra i dag kan findes via:

nationalparkthy.dk/udvikling-og-samarbejde/nationalparkskolen

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=AYT6ZDS1L19J
http://nationalparkthy.dk/udvikling-og-samarbejde/nationalparkskolen/


Oplæg 1 - Nationalpark Thy

Har du nogensinde undret dig over noget, som NP Thy har gjort 
eller besluttet?

• Hvad er en nationalpark? – i et internationalt og dansk perspektiv.

• Baggrunden for oprettelse af nationalparker i Danmark.

• Lov og bekendtgørelse. 

• Planerne for udvikling af nationalparken.

Bo B. Immersen, Projektleder, formidling og friluftsliv, Nationalpark Thy. 
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Hvornår har du sidst besøgt en 
nationalpark?

Drøft spørgsmålene med sidemakkeren i to minutter

• Hvad var din oplevelse af den?

• Hvad lagde du mærke til?

• Hvorfor tror du, at området er udpeget til nationalpark?
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Hvad er en nationalpark?

Større sammenhængende naturområder:

- Hvor dyre- og planteliv eller landskaber ønskes beskyttet. 

- Som rummer et særligt geologisk særpræg, høj biodiversitet 
og/eller sjældne naturtyper.

- Hvor gæster har mulighed for at opleve naturen og de 
kulturhistoriske værdier.

- Oprettet af landets regering.
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Kongernes Nordsjælland



• 244 km2

• 55 km fra Hanstholm i 
nord til sydspidsen af 
Agger Tange.

• 58 % af arealet er fredet 

• 13 % er vildtreservater 

• 25 % af arealerne er 
privatejede 

• 159 personer bor inden for 
nationalparkens grænse.

Barsk og dynamisk
Landskabet og livet er 
præget og formet af: 

- Vandet

- Sandet

- Vinden

- Saltet.
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Nationalparker i verden
Områder med enestående natur og landskab

Først og størst
• Ældste: Yellowstone Nationalpark 

(1872). 6000 km2, Wyoming.
• Største: Grønlands Nationalpark 

(1974) 972.000 km2
• Nationalparker i ca. 100 lande.

Europa

• Sverige 28 fra 1909. 

• Norge: 31 fra 1962.

• England: 12 fra 1957. 

• Tyskland: 13. 

• Finland: 37.
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Nationalparker i Danmark

Lidt historie – baggrund for 
oprettelse af nationalparker i DK:

• 1844: Danmarks første fredning.

• 1917: Første naturfredningslov.

• 1967: Klitlandskaberne i Thy.

• 1999: OECD kritiserer DK’s 
naturbeskyttelse.

• 2001: Wilhjelmudvalgets rapport ”En 
rig natur i et rigt samfund” afleveres.

Thy (2007), Mols (2009); Vadehav (2010); Skjold (2015); 
Kongernes (2017)
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Nationalparker i Danmark

Lidt historie – fortsat:

• 2003 – 2005: Syv pilotprojekter.
(Undersøgelsesprojekt i Thy)

• 2007: Lov om nationalparker 
vedtages.

• 2008: NP Thy indvies som den 
første i DK
(137 år efter Yellowstone)
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Den danske konstruktion

Specielt for Danmark:

• Ingen særlig beskyttelse eller lovgivning.

• Frivillige aftaler og lokal opbakning.

• Ejerforhold: 
Arealerne i nationalparkerne kan ejes både af staten, private, 
kommuner, fonde og andre – Men ikke af nationalparkerne selv.

En dansk nationalpark består af:

• Et område.

• En statslig fond.

• Bestyrelse, råd og sekretariat.

• Netværk: udvikling i tæt samspil med lokale borgere, stat, 
kommuner og foreninger mv. 
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https://nationalparkthy.dk/om-nationalpark-thy/organisation/bestyrelsen/


Bekendtgørelse om Nationalpark Thy

§ 2. Formålet med at oprette Nationalpark Thy er:

1) at bevare, styrke og udvikle naturen, dens kontinuitet, 
sammenhæng og frie udvikling især for de nationalt og internationalt
betydningsfulde klit- og klithedelandskaber og næringsfattige søer og 
vådområder,

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

3) at bevare og styrke nationalparkens kulturmiljøer og 
kulturhistoriske spor i klitlandskabet og klitplantagerne og i 
tilknytning til havet,



Bekendtgørelse om Nationalpark Thy

4) at styrke mulighederne for friluftsliv og særlige naturoplevelser i 
det store uforstyrrede landskab,

5) at styrke forskning, undervisning, naturvejledning og 
formidling af de natur- og kulturhistoriske og friluftsmæssige værdier, 
og

6) at støtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder
erhvervslivet, med respekt for beskyttelsesinteresserne.



Hvor skal nationalparkens 
penge bruges?

Sæt dine penge på det formål, som er vigtigst for dig? 



Nationalparkplanen

• Vores aktiviteter beskrives i en nationalparkplan.

• Planen revideres hvert 6. år - Vi starter processen med at lave 
den næste nu (Hanne)

• nationalparkthy.dk/om-nationalpark-thy/nationalparkplanen

http://nationalparkthy.dk/om-nationalpark-thy/nationalparkplanen/


Virkemidler

• Frivillige aftaler med lodsejere

• Lokalt engagement, vilje og medejerskab

• Netværk og samarbejde

• Fundraising & friendraising!!!

• Finanslovsbevilling i 2019 på: 9,2 mio kr.
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Kort pause



Bliv formidlingspartner

Hvilke muligheder er der for at blive Formidlingspartner 
http://nationalparkthy.dk/udvikling-og-samarbejde/partnerskab/

Infomøde den 5. marts kl 15-16 på Stenbjerg Kro.

http://nationalparkthy.dk/udvikling-og-samarbejde/partnerskab/
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Aktuelt - Arrangementskalender

Vil du have arrangementer med i 
arrangementskalenderen?

Frist for indtastning på www.thy360.dk hhv.:

- Den 1. marts

- Den 1. juni 

http://www.thy360.dk/
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Aktuelt - Vores Natur 2020

Vigtige datoer i Thy:

2. maj: Nat i naturen

23. august: Naturstafetten rammer Lodbjerg Fyr

17. okt.: Nat i naturen

20. April på Agger Tange. Tre timers live radio på P4



1 Hvornår blev Nationalpark Thy indviet?

2: 22. august 2008.

2 Kan en dansk nationalpark eje jord?

X: Kun den jord, som dens bygninger står på.

3 Hvor mange km2 er Nationalpark Thy?

1: 244 km2

4 Hvad er det primære udpegningsgrundlag? Hvad er særligt?

2: De store arealer med nordeuropæisk klithede.

5 Hvor mange formål er der i Bekendtgørelse for Nationalpark Thy?

X: 6.

6 Hvem bestemmer, hvad nationalparkens penge skal bruges til?

1: Bestyrelsen for Nationalparkfond Thy.

7 Hvilken fugl er i Nationalpark Thys logo?

X: Trane

8 Hvem står for planlægning og drift af arealerne i Nationalpark Thy?

2: De ca. 1200 lodsejere.

9 Hvor er der lukket for adgang året rundt?

X: De centrale dele af Hanstholm Vildtreservat og Agger Tange.



Bliv frivillig

Hvilke muligheder er der for at være frivillig, og hvad vil det sige 
at være formidlingspartner?



27

Tak for jeres nysgerrighed 

a


