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FORORD
2019 blev året, hvor Lodbjerg Fyr kunne indvies som
en ”trædesten til naturen” efter en omfattende restaurering og indretning med udstilling om bl.a. fyrfaldne
fugle og levede liv på fyret, med kaffe og hjemmebag
i fyrmesterens stuer, og med mulighed for aktiviteter i
”hønsehuset”. Lodbjerg Fyr er helt naturligt blevet et
endnu bedre udgangspunkt for vandreture ud i klitheden, til kystskrænten og i klitplantagen – og det
nyrestaurerede fyr er blevet taget utroligt godt imod af
rigtigt mange besøgende. Det er sket, takket være betydelige bevillinger fra fonde m.v. og samarbejdspartnere.
Nationalparkfond Thy har herudover i 2019 arbejdet
for fortsat at styrke sammenhængen i klitnaturen og
genskabe naturlig hydrologi på flere mindre, privatejede
arealer, bl.a. til gavn for padder og ensian-blåfugl. Mange private lodsejere har vist interesse for både at vide
mere om den natur, de ejer, og hvad de kan gøre for
naturen – og en del af dem, har vi indgået aftale med
om naturforbedringer på deres ejendom. Større projekter afventer stadig, at ministeriet finder en løsning, der
ikke strider mod EU’s de minimis forordning.
En basisregistering af nationalparkens planter er igangsat og afsluttes i 2020. Desuden er der gennemført en
registrering af guldsmede og flagermus i Nationalpark
Thy, der har resulteret i nogle spændende fund.
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I 2019 blev stregerne tegnet til Nationalparkcenter Thy
og hovedprojektet færdiggjort med henblik på, at centret opføres i 2020-21 og ventes indviet i foråret 2021
– takket være bidrag fra Thisted Kommune, en række
fonde, virksomheder, organisationer og privatpersoner.
Nationalpark TV sendte for 10. år i træk ugentlige
udsendelser fra Nationalpark Thy, der via aftaler med 5
af 8 regionale TV2-regioner nåede ud til 2,7 mio. danskere. Sendetilladelsen udløb med udgangen af 2019,
så den sidste udsendelse rullede over skærmen d. 31.
december 2019.
Netværket af frivillige i Nationalpark Thy voksede i
2019, bl.a. takket være mange nye frivillige, der bidrog
til at gøre Lodbjerg Fyr til et ekstra godt sted at gæste
med bl.a. fortællinger og mulighed for at købe kaffe og
hjemmebag.
Med årsberetningen her kan læses om dette og meget
mere af, hvad der er opnået af resultater i 2019 og de
mange aktiviteter, der er i gang. God fornøjelse!
Torben Juul-Olsen
Bestyrelsesformand

PRÆSENTATION AF NATIONALPARKFOND THY
Nærværende beretning er udarbejdet for Nationalparkfond Thy, der jævnfør lov om nationalparker er et
uafhængigt organ inden for den statslige forvaltning,
og som fremstår selvstændigt på finansloven med en
bevilling på 9,2 mio. kr i 2019 til nationalparkens drift
og udvikling. Hertil kommer, at fonden kan modtage
arv, gaver og tilskud. I 2019 udgjorde donationer og
andre indtægter yderligere 10,4 mio. kr.

Nationalparkfonden beskæftigede ved udgangen af
2019 en leder og ti medarbejdere (heraf var dog en på
orlov og to på barsel). Hertil kommer en stor indsats fra
de medvirkende organisationer samt mere end 150 frivillige, der bidrager til centrale dele af nationalparkens
virke. Sekretariatet bor til leje i lokaler hos Thisted Kommune i Hurup, indtil nationalparkcentret står færdigt i
Vorupør i 2021.

Nationalparkfondens bestyrelse indgik i 2010 en aftale med Naturstyrelsen om bistand til nationalparkens
sekretariat, som blev fornyet i 2017. Aftalen indebærer
blandt andet bistand til regnskabsføring, og nationalparkfondens regnskab kan derfor både ses i denne
årsberetnings bilag 11 og i Miljøstyrelsens årsrapport.
Årsberetningen her skal ses som en uddybning af de
aktiviteter, som nationalparkfonden har gennemført i
2019 til gavn og glæde for vores omverden – donatorer,
organisationer og den almindelige nysgerrige, der gerne
vil vide, hvad det egentlig er, vi går og laver i Nationalpark Thy.

Bestyrelsen har uddelegeret noget af arbejdet til tre
styregrupper og fem udvalg:

MINISTERIUM OG ORGANISATION
Nationalparkfond Thy hører under Miljø- og Fødevareministeriet.
Nationalparkfond Thy er oprettet ved bekendtgørelse
(BEK nr. 840 af 18/08/2008) jævnfør lov om nationalparker (Lov nr. 533 af 06/06/2007). Nationalparkfonden er
et uafhængigt organ inden for den statslige forvaltning.
Fonden ledes af en bredt sammensat bestyrelse, som
udpeges af miljøministeren. Bestyrelsen rådgives af et
nationalparkråd. Bestyrelsens og rådets sammensætning
kan ses af bilag 6.
For mere detaljerede beskrivelser af Nationalpark Thy og
fondens opgaver henvises i øvrigt til Nationalparkplan
2016-22 for Nationalpark Thy, der er tilgængelig både
på print og elektronisk på nationalparkens hjemmeside.

•

Styregruppen for Trædesten til Naturen (budget 81
mio. kr.)

•

Styregruppen for Nationalparkcenter Thy (budget
31 mio. kr.)

•

Styregruppen for Lodbjerg Fyr (budget 11 mio. kr.)

•

Byggeudvalg for Lodbjerg Fyr nedsat af Styregruppen for Lodbjerg Fyr

•

Byggeudvalg for Nationalparkcenter Thy

•

Bedømmelsesudvalg for Nationalparkcenter Thy

•

Bedømmelsesudvalg for formidling i Nationalparkcenter Thy

•

Certificeringsudvalget for fødevarer og nonfood
produkter

Endelig indgår Nationalparkfond Thy i bestyrelsen for
foreningen Nordvestjysk Lokal TV samt i Cold Hawaii
Rådet.

Nationalparkens bestyrelse har i 2019 holdt fem bestyrelsesmøder og et budgetseminar. Nationalparkrådet
har holdt fire møder. Dertil kommer to fælles ekskursioner til mulige naturprojekter i nationalparken, samt
to workshops vedr. formidling i Nationalparkcenter Thy.
Herudover deltog udvalgte råds- og bestyrelsesmedlemmers i et fokusgruppeinterview hos Rambøll i Aarhus
sammen med Nationalpark Mols Bjerge og Danmarks
Jægerforbund i forbindelse med en evaluering af nationalparkloven, som Miljø- og Fødevareministeriet er i
gang med at udarbejde.

1 Årsberetningen lever, efter anvisning fra Naturstyrelsen, ikke op til Moderniseringsstyrelsens vejledning til årsrapporter, men er mere
fyldig end de normale beretninger på max 10 sider.
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Hanstholm Vildtreservat

MISSION OG VISION
Nationalparkfond Thys mission er i henhold til bekendtgørelse om Nationalpark Thy, at:
1.

Bevare, styrke og udvikle naturen i Nationalpark
Thy, dens kontinuitet, sammenhæng og frie udvikling, især for de nationalt og internationalt betydningsfulde klit- og klithedelandskaber og næringsfattige søer og vådområder

2.

Bevare og forøge den biologiske mangfoldighed af
naturligt hjemmehørende arter i plantagerne og på
de dyrkede arealer

3.

Bevare og styrke nationalparkens kulturmiljøer og
kulturhistoriske spor i klitlandskabet og klitplantagerne og i tilknytning til havet

4.

Styrke mulighederne for friluftsliv og særlige na-
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turoplevelser i det store uforstyrrede landskab
5.

Styrke forskning, undervisning, naturvejledning
og formidling af de natur- og kulturhistoriske og
friluftsmæssige værdier

6.

Støtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet,
herunder erhvervslivet, med respekt for beskyttelsesinteresserne.

Det er fondsbestyrelsens vision, at: ”… der i Nationalpark Thy skabes bedre sammenhæng, både mellem de
mest værdifulde naturområder, mellem de værdier, der
knytter sig til forskellige interesser i området, mellem
kommunikation og oplevelser, mellem organisationer og
mennesker samt mellem mennesker og naturen. Alt dette skal ske med udgangspunkt i det helt særlige – den
unikke klitnatur i Nationalpark Thy” (Nationalparkplan
2016-22).

Storspove

NATIONALPARKFOND THYS HOVEDOPGAVER
Jævnfør bekendtgørelse om Nationalpark Thy er det
nationalparkfondens hovedopgave at udarbejde en nationalparkplan for etablering og udvikling af nationalparken og virke for, at planen gennemføres. Den gældende
nationalparkplan dækker perioden 1. april 2016 til 31.
marts 2022.
Nationalparkfondens midler udgøres af en bevilling, der
fastsættes på den årlige finanslov og af bidrag fra kommuner og andre bidragydere. Fonden kan desuden modtage arv, gaver og tilskud. Planen danner baggrund for
den årlige bevilling på finansloven, som i 2019 udgjorde
9,2 mio. kr. Som det ses af regnskabet i bilag 1 udgjorde indtægterne samlet set i 2019 knap 19,6 mio. kr. Der
var således indtægter fra fonde m.v. til nationalparkens
aktiviteter på 10,4 mio. kr. Fondsbevillinger og andre
indtægter givet til nationalparken fremgår af bilag 2.

Ud over finanslovsbevillingerne har Nationalpark Thy
siden 2009 alene eller sammen med andre tiltrukket
midler fra fonde og andre bidragydere samt ”in kind”
ydelser til en samlet merværdi i området for i alt ca. 85
mio. kr. til at gennemføre konkrete elementer i nationalparkplanerne. Dertil kommer, at også en række
andre organisationer med videre har tiltrukket og stadig
tiltrækker midler til projekter i området med udgangspunkt i Nationalpark Thy. Disse beløber sig samlet set
til yderligere mindst 38 mio. kr. Den samlede direkte
merværdi, som Nationalpark Thy har medvirket til at
skabe, skønnes således at være ca. 123 mio. kr. ud over
finanslovsbevillingerne på samlet knap 82 mio. kr. Dertil
kommer, at også andre bruger nationalparkens brand i
relation til at skaffe midler til udvikling i området.
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Ensian-blåfugl i færd med at lægge æg
på blomsterknopper af klokke-ensian

PERIODENS FAGLIGE RESULTATER
Nationalparkfond Thy har i 2019 arbejdet for at styrke
sammenhængen i klitnaturen og genskabe naturlig hydrologi på flere mindre, privatejede arealer, bl.a. til gavn
for padder og ensian-blåfugl. Mange af aftalerne er
kommet i stand gennem projektet ”Min natur” – hvor
lodsejere og medarbejdere i nationalparken i fællesskab
finder ud af, hvad den enkelte lodsejer har af naturværdier, og hvad han/hun kan gøre, for at skabe endnu
større værdier i relation til Nationalpark Thys særlige
natur. Alene i Lyngby har 23 lodsejere nu medvirket i
naturforbedrende tiltag.
Større naturgenopretningsprojekter på privatejede arealer i nationalparken er dog desværre stadig umulige at
gennemføre, idet afklaring i relation til kompensation
for tab i relation til EU’s de minimis forordning stadig
pågår i ministeriet. En basisregistrering af nationalparkens botanik blev i gangsat i 2019. Nationalparkfond
Thy kom i 2019 desuden med forslag til Regeringens
natur- og biodiversitetspakke.
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Lodbjerg Fyr blev indviet i maj 2019 efter at have gennemgået en omfattende, men nænsom restaurering
og indretning til en ”trædesten til naturen” med bl.a.
kaffestue, udstilling og naturrum takket være betydelige
bidrag fra fonde m.v. og en stor indsats fra en gruppe
frivillige håndværkere.
I 2019 blev stregerne tegnet til Nationalparkcenter Thy
og hovedprojektet færdiggjort med henblik på etablering i 2020-21, som det største enkeltelement i projektet ”Trædesten til naturen” – og ikke mindst, kom
finansieringen af projektet på plads. Nationalpark TV
sendte for 10. og sidste år i træk ugentlige udsendelser
fra Nationalpark Thy, der via aftaler med 5 af 8 regionale TV2 stationer nåede ud til ca. 2,7 mio. danskere.
Netværket af frivillige i Nationalpark Thy voksede i 2019
til mere end 150, takket være bl.a. mange nye frivillige,
der bidrog til at gøre Lodbjerg Fyr til et ekstra godt sted
at gæste med bl.a. fortællinger og mulighed for at købe
kaffe og hjemmebag.

NATIONALPARKPLANENS HØJEST PRIORITEREDE INDSATSOMRÅDER (1-13)

1. GENETABLERING AF NATURLIG HYDROLOGI

NATURGENOPRETNING VED GRØNSLETS RENDE
Det ca. 100 ha store naturgenopretningsprojekt ved
Grønslets Rende er efterhånden et projekt med flere år
på bagen. Projektet startede tilbage i 2016, hvor det var
hensigten, at det skulle indgå som en del af EU-projektet LIFE-REDCOHA, der har til formål at hjælpe sårbar
natur langs vestkysten. Siden dengang er EU-projektet
afsluttet, men uden hydrologiprojektet ved Grønslets
Rende. Grunden til det langvarige projektforløb er, at
Nationalparkfond Thy i 2017 fik at vide af ministeriet,
at Nationalparkfond Thy kun kan udbetale mindre beløb
som kompensation til private lodsejere for tab af driftsrettigheder. Ifølge Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen
regnes denne kompensation som statsstøtte og er dermed omfattet af et loft i EU’s såkaldte de minimis-forordning. Der blev ikke lavet en undtagelse for dette,
efter nationalparkloven blev vedtaget. Landets nationalparkfonde har siden 2017 arbejdet sammen med
ministeriet for at få løst den principielle sag omkring de
danske nationalparkfondes manglende mulighed for at
udbetale kompensation/erstatning til private lodsejere i
forbindelse med naturprojekter, på trods af, at det står i
nationalparkloven.
I den forbindelse har Nationalparkfond Thy i 2019
medvirket i et møde i Miljø- og fødevareministeriets
departement. Der arbejdes stadig på en løsning. Nationalparkens medarbejdere har sørget for at holde lodsejerne orienteret og kontakten ved lige. Interessen for
projektet er der stadig og midlerne til at gennemføre
projektet, når muligheden opstår, er reserveret i nationalparkfondens opsparing.
Projektet startede som et samarbejdsprojekt mellem
Naturstyrelsen Thy, Thisted Kommune og Nationalparkfond Thy. I foråret 2019 gennemførte Naturstyrelsen
den del af projektet, som ligger på de statsejede arealer.
I bilag 5 ses et kort, der viser, hvor naturindsatserne er
foretaget.

INDLEDENDE ARBEJDE TIL GENETABLERING
AF NATURLIG HYDROLOGI VED MESSINGTOFT
SANDE
Som optakt til at forbedre et klithedeareal ved Messingtoft Sande, samt forbedre vandkvaliteten i Possø, har
Nationalparkfond Thy i 2018 fået udarbejdet en forundersøgelse, som viser effekten af at lukke en ca. 1.900
m lang grøft med mindre sidegrøfter i området. Forundersøgelsen har vist, at drængrøfterne har sænket vandstanden i områder med op til 1 meter, og at et samlet
areal på 50 ha vil blive positivt påvirket, hvis projektet
gennemføres. I 2019 er der søgt og givet diverse tilladelser og dispensationer i forhold til anden lovgivning.
Projektet er således klar til at blive udført i 2020.
Tilkastning af grøfterne vil skabe forbedrede leveforhold
for en lang række plante- og dyrearter. Blandt andet
forventes yngleforholdene for trane og tinksmed at blive
forbedret. Derudover vil projektet mindske udledningen
af okker og næringsstoffer til Possø, der tidligere var en
af landets fineste klarvandede, næringsfattige søer med
flere sjældne grundskudsplanter.
Projektet gennemføres i samarbejde med Naturstyrelsen Thy, som står for gennemførelsen på de statsejede
arealer, mens nationalparken står for gennemførelsen på
de privatejede arealer efter aftaler med lodsejerne. Før
projektet kan gennemføres, foretages en afskovning på
de statsejede arealer.
GENETABLERING AF NATURLIG HYDROLOGI
VEST FOR FØRBY SØ
Med henblik på at skabe bedre sammenhæng mellem
klithedearealerne vest for Førby Sø og Ålvand Klithede,
og for at lave mere naturlig hydrologi i området, har
Nationalparkfond Thy foretaget en række tiltag i 2019
og projektet fortsætter i 2020. Projektet gennemføres
som led i aftaler med tre private lodsejere.
Ved Førby Sø er det lidt svært at lave en forbindelse op
til Ålvand. Dog er det muligt at lave en smal passage
med bedre sammenhæng vest for Førby Sø, der derfor er et vigtigt projektområde. Tilkastning af grøfter
medvirker desuden til at forbedre vandkvaliteten i Førby
Sø, der er en af de vigtigste tilbageværende klarvandede
klitsøer, og som måske er det sidste levested for planten
sylblad i Danmark.
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Messingtoft Sande
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Naturgenopretning mellem Førby Sø
og Ålvand Klithede

I 2019 er der blevet lavet tre paddevenlige søer samt ét
paddeskrab, der skal forbedre leveforholdene for fx stor
vandsalamander og strandtudse. De vil dog også kunne
gavne en lang række insekt-, plante- og fuglearter. I
2019 er der ligeledes blevet lukket ca. 500 m grøfter
som har øget vandspejlet på to græsmarker, der samtidig er taget permanent ud af drift. Derudover er skabt
en kuperet typografi på ca. 2,3 ha for at skabe både
våde, fugtige og tørre levesteder.
Som værktøj til disse tiltag er driftsrettighederne til arealerne opkøbt. Ca. 2,8 ha jord tidligere dyrkede arealer
er omlagt til varig natur med en tinglyst deklaration om
rådighedsindskrænkning, som beskriver ejers og nationalparkfondens rettigheder og forpligtigelser.
En del af projekttiltagene som er planlagt til udførelse
i 2019 blev dog udskudt til 2020, grundet ualmindeligt
store nedbørsmængder i efteråret 2019. De resterende
arbejder ventes at blive gennemført i 2020 og betyder
lukning af 765 m grøfter, forbedring af to søer, etablering af et ca. 1000 m2 paddeskrab samt ændring af en
indhegning. Grøften leder store mængder af okker ud
i den tidligere meget renvandede Førby Sø. Lukning af
grøften vil derfor udover at gøre de omkringliggende
arealer mere fugtige, og med tiden også bidrage til at
forbedre vandkvalitet i søen.

FORBEDRING AF VANDHUL VED HINDINGVEJ
I 2019 er der indgået aftaler med en lodsejer om oprensning og forbedring af et vandhul tæt ved Nors Sø.
Der er søgt og givet de fornødne tilladelser og dispensationer til at oprense vandhullet, at fjerne øen i midten
af vandhullet, at rydde træer rundt om vandhullet, at
lukke en grøft fra vandhullet til Nors Sø samt at etablere
et mindre paddeskrab tæt på vandhullet. Projektet vil
forbedre forholdene for både padder og flora væsentligt. Derudover lukkes forbindelsen til Nors Sø, så der
ikke kommer fiskeyngel op i vandhullet, som æder haletudser. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem
Thisted Kommune og Nationalparkfond Thy
REETABLERING AF SØ VED HVIDBJERG
Lige vest for Svankjær blev der i 2018 etableret en indhegning på 7,5 ha. Indhegningen, der kun delvist ligger
i Nationalpark Thy, er finansieret af Thisted Kommune.
Islandske heste afgræsser arealet spredt over hele året
med henblik på højere naturværdi.
Nationalparkfonden fik i 2018 udarbejdet en forundersøgelse på arealet med fokus på at reetablere en sø.
Usikkerhed i forhold til vandstandsændringer og dermed
påvirkning af de omkringliggende naboarealer skal dog
undersøges nærmere inden det afklares endeligt med
lodsejer, om projektet kan gennemføres.
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Genskabelse af klithede med mosaikstruktur ved Vestergaard

2. FORØGE SAMMENHÆNGEN I KLITHEDENATUREN OG SYNLIGGØRE
KULTURHISTORISKE SPOR OG LEVN GENNEM RYDNING
GENSKABELSE AF KLITHEDE VED VESTERGAARD
TIL UDVIDELSE AF LEVESTED FOR
ENSIANBLÅFUGL
I 2018 blev der med henblik på at udvide levestedet for
en isoleret, lille og sårbar population af den sjældne
ensianblåfugl i samarbejde med Biologisk Forening for
Nordvestjylland og en privat lodsejer søgt og bevilget
midler fra Den Danske Naturfond til et projekt om genskabelse af klithede på et areal, der grænser op til det
nuværende levested for ensianblåfugl. Nationalparkfond
Thy bidrager især med projektledelsen.
Projektområdet hører til Vestergaard sydøst for Førby
Sø og har været klithede frem til midten af 1900-tallet,
men herefter drænet og opdyrket. I 2019 blev naturgenopretningsprojektet for alvor sat i gang. Det øverste
jordlag er blevet skrællet af den tidligere dyrkede mark
og efterfølgende er landskabet blevet modelleret med
lavninger og forhøjninger, så topografien efterligner
mosaikstrukturen i en naturlig klithede og dermed
levesteder for såvel klokkeensian og stikmyre, der begge
er værter for blåfuglen, men har forskellige krav til
levestedet. Sidst men ikke mindst blev der sløjfet nogle
gennemgående dræn, hvilket har betydet en hel del
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mere vand på arealet, samtidig med at afledningen af
spildevand fra ejendommen er blevet forbedret. Området byder derfor både på fugtige lavninger og tørre
forhøjninger, som dog stadig mangler vegetation.
Næste skridt på Vestergaard er at søge at transplantere
klithedevegetation til projektarealet, hvor topografien nu er
i orden. Det skal ske ved hjælp af forskellige metoder. Der
høstes frø, afskrælles topjord og transplanteres klithedetørv
i blokke fra andre klithedelokaliteter, hvor vi med sikkerhed ved, at klokkeensian vokser og myrerne bor, men hvor
ensianblåfuglen endnu ikke er registreret. På denne måde
forventes det, relativt hurtigt at kunne udvide levestedet for
sommerfuglen, uden den skades andre steder.
Den Danske Naturfond har bevilliget 476.560 kr til gennemførelse af projektet der sker i et samarbejde mellem
den private lodsejer, Biologisk forening for Nordvestjylland, Naturstyrelsen Thy og Nationalparkfond Thy.

Rydning af bjergfyr ved Lyngby

RYDNING AF OPVÆKST PÅ KLITHEDEAREALER
VED LYNGBY
Med målet om at skabe bedre sammenhæng i klithedearealerne omkring Lyngby, er der i 2019 gennemført
rydning af uønskede arter som contortafyr, bjergfyr,
sitkagran og rynket rose hos i alt 10 lodsejere på grunde
fordelt i byen. Arealerne var alle helt eller delvist tilgroede og derved en væsentlig spredningskilde til omkringliggende arealer, hvor planterne optræder invasivt.
Rydningerne sker som en del af projektet ”Min Natur”,
hvor Nationalparkfond Thy tilbyder viden om de enkelte
private lodsejeres arealer og tilbyder at indgå aftaler
med dem, der er interesserede og ved fælles hjælp få
udført naturpleje. Der er i 2019 ansøgt om dispensation
fra hhv. naturbeskyttelseslovens § 3 og klitfredning på
yderligere 7 lodsejeres arealer, der muliggør projekter på
tilsammen 121 ha, som ventes udført i 2020.
RYDNING AF LÆHEGN MELLEM VANGSÅ
KLITHEDE OG HANSTHOLM VILDTRESERVAT
Med henblik på at skabe bedre sammenhæng i den
lysåbne natur er der efter aftale med en privat lodsejer
ryddet 650 m læhegn med ældre sitkagran ved Skaksvej
i Klitmøller. Læhegnene udgør en barriere i forhold til
spredning af arter, og er ydermere en stor frøkilde til
tilgroning af de omkringliggende naturarealer.

SAMMENHÆNG I LEVESTEDER MELLEM
VANGSÅ OG ÅLVAND KLITHEDER
Med henblik på at skabe større sammenhæng mellem
de to store og værdifulde klithedearealer, Vangså og
Ålvand Klithede, blev der i 2018 igangsat en forundersøgelse af muligheden for at skabe sammenhæng i
levesteder for arter knyttet til klitheden gennem Tvorup
Klitplantage. Undersøgelsen, der blev udarbejdet af
COWI i samarbejde med Naturstyrelsen, blev færdiggjort
i 2019 og viser, hvilke ændringer, der skal til, for at sikre
sammenhæng mellem klithedearealerne til gavn for bl.a.
ensianblåfugl og tinksmed.
Anbefalingen er, at der i et område genskabes lysåben natur med naturlig hydrologi, gennem rydning af
klitplantage og lukning af 49 grøfter i projektområdet.
Med rydningen af nåletræerne i området, kan skabes
et ubrudt, lysåbent område, hvor der kan gendannes
klitlavninger og tidvise søer. Derudover vil skulle etableres talrige tørveskrab, som kan danne spiringsbede for
klokke-ensian og andre af klithedens nøjsomme planter.
Småbevoksninger med løvtræer skal bevares som læ for
sommerfugle, levesteder for fugle, svampe og insekter,
samt skjul- og vinterfourageringsområde for krondyr.
Samlet set, er der skitseret mulighed for at skabe et
sammenhængende område på mindst 1600 ha. Projektområdet kan udbygges og evt. også kombineres med
genskabelse af Tvorup Vestersø – en tidligere 39 ha stor
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Klokke-ensian med æg af ensian-blåfugl

sø, hvoraf Tvorup Hul på 4 ha er det eneste, der er tilbage af søen. Der pågår drøftelse med Naturstyrelsen, som
er eneste lodsejer i området, omkring projektet.
PROJEKT ”MIN NATUR”
”Min natur” blev igangsat i 2018 og er blevet en del af
værktøjskassen for fremtidige projekter, I 2019 har endnu
flere lodsejere budt ind. I Lyngby har 23 lodsejere fx taget
kontakt. Klithedenatur på mere end 125 ha er gennemgået og flere rydningsprojekter er enten allerede udført
eller i støbeskeen. Det hele sker gennem sloganet ”Hvad
har du lyst til, vi skal skabe sammen?” Det lægger op til
tre på hinanden følgende muligheder. Første trin er at få
undersøgt dyre- og plantelivet på lodsejerens matrikler.
Trin 2 er rådgivning og vejledning i, hvad man kunne gøre
for at forbedre naturen på arealerne. Og trin 3 er egentlige projekttiltag med alt fra rydning af uønskede arter,
etablering af paddeskrab, grøftelukning m.m., som det
også er beskrevet i nogle af ovenstående projekter.
Projektet har vist sin succes ved både at give lodsejerne øget viden om deres arealer, og at kaste konkrete
aftaler af sig på privatejede arealer om gennemførelse
af naturforbedrende projekter.
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UDVIDET INDHEGNING PÅ HINDINGVEJ MED
HENBLIK PÅ AT FORBEDRE VILKÅRENE FOR DYR
OG PLANTER
I 2018 blev en eksisterende indhegning udvidet med
en lille, sydvendt, privatejet skråning på 2000 m2 ned
til Nors Sø. Denne indhegning er i 2019 blevet udvidet
yderligere – denne gang med 2 ha oven for skrænten.
Det samlede areal af indhegningen i dag er på ca. 5,7
ha direkte ned til og ud i Nors Sø og medvirker til at
forbedre naturforholdene gennem afgræsning. Nationalparkfonden har opkøbt driftsrettighederne på de 2
ha, som er blevet indhegnet. Arealet har frem til 2019
været intensivt dyrket, men er nu taget varigt ud af drift
og aftalen tinglyst, så den naturlige vegetation nu kan
indvandre. I forbindelsen med etableringen af indhegningen blev der ryddet et mindre areal med rynket rose.
GENSKABELSE AF KLITHEDE VED FØRBY SØ
I forbindelse med et hydrologiprojekt vest for Førby
Sø, er der blevet genskabt ca. 2,3 ha klithede gennem
opkøb af driftsrettigheder. Du kan se mere i afsnittet
”Genetablering af naturlig hydrologi vest for Førby Sø”.

Naturplejecontaineren afhentes - fyldt med bjergfyr,
som sommerhusejere har ryddet på grunden

GENSKABELSE AF KLITHEDE NORD FOR FLADE SØ
Der har siden 2018 været drøftelser med en lodsejer
nord for Flade Sø, hvor Nationalparkfond Thy i samarbejde med denne og Thisted Kommune ønsker at
forbedre naturværdierne gennem rydning af uønskede
træarter. I 2019 blev indgået aftale med lodsejer om
projektet, der forventes gennemført i 2020.
Projektområdet, som ligger lige ned til Flade Sø har et
potentiale for at udvikle sige til en mosaik af tør klithede og klitlavninger. Store dele af området er i dag groet
til i bl.a. contortafyr og glansbladet hæg, som begge er
invasive arter. Naturstyrelsen Thy ryddede i 2013 et areal
lige vest for projektområdet. Projektet giver mulighed
for, at området igen kan udvikle sig til det fine naturområde, det var engang. Derudover vil projektet give en
bedre forbindelse og overgang mellem Flade Sø og de
omkringliggende klithedearealer.

NATURPLEJECONTAINERE
Som en del af EU LIFE-projektet RedCoHa: ”Sårbar natur
langs vestkysten” har Thisted Kommune i samarbejde
med Nationalparkfond Thy stillet ”naturplejecontainere
”til rådighed for lodsejerne i både Lyngby og Vangså i
påsken 2019. Formålet med LIFE-projektet var blandt
andet, at reducere ikke-hjemmehørende træarter som
bjergfyr, contortafyr og sitkagran på og omkring klitheden. I løbet af påskeugen blev containerne tømt flere
gange, fyldt til randen af arter, der truer klithedenaturen.
Det er af stor værdi, at private lodsejere på denne meget
enkle måde selv yder en indsats til gavn for naturen.
NATURPLEJE GENNEM FRIVILLIGINDSATSER
Nationalpark Thy Venner deltager i flere naturplejeprojekter i nationalparken. Gruppen har nu i flere år i træk
stået for pleje på ni gravhøje ved Tyskebakken i Stenbjerg Klitplantage. For at undgå, at de fine fortidsminder gror til og derved mister deres kulturhistoriske værdi
er de igen i 2019 blevet ryddet for opvækst. De fremstår
derfor synlige i lysninger flere steder i plantagen.
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3. ETABLERE OG VEDLIGEHOLDE VIDENSGRUNDLAG FOR ADAPTIV
NATURFORVALTNING
For at kunne forvalte naturen på bedste vis er det nødvendigt med viden – det være sig i form af registreringer
af forskellige arter, men også erhvervelse af ny viden
gennem forskning. Hermed gives nemlig mulighed for
løbende at tilpasse forvaltningen til det vidensniveau,
der er opnået. Derfor samarbejder Nationalparkfond Thy
løbende med en række universiteter, forskere, eksperter

samt frivillige ildsjæle, ligesom nationalparkens naturmedarbejdere også kommer i felten og er med til at
opdatere vidensniveauet og følge udviklingen.
I 2019 er der arbejdet med opbygning af viden om naturens tilstand og status inden for nedenstående emner,
der uddybes nærmere i det følgende:

Guldsmede

Undersøgelse af forekomster af guldsmede i Nationalpark Thy v. Jørgen Peter
Kjeldsen. Med bidrag fra 15. Juni Fonden og Nationalparkfond Thy.

Flagermus

Pilotprojekt for undersøgelse af flagermus er afsluttet og referencegruppe er dannet
for at lave en udvidet undersøgelse af flagermus i Thy v. Jan Durinck med bidrag fra
bl.a. Nationalparkfond Thy.

Lobeliesøer i Ålvand

Løbende monitering af tre søer i Ålvand ift. floraen – en nygravet, en oprenset og en
referencesø v. Nationalparkfond Thy

Sjældne planteforekomster

Naturens Besøgsvenner v. Biologisk Forening for Nordvestjylland og Nationalparkfond Thy

Karplanter

Basisregistrering. Påbegyndt 2019 – forventes afsluttet 2020 v. SWECO og Nationalparkfond Thy

Vegetation i klitnaturtyper

Lodbjerg plots. Langvarig dataserie for udvikling af plantesamfund i samarbejde med
Aarhus Universitet.

Hedepletvinge

Eftersøgning i samarbejde med Thisted Kommune, Naturstyrelsen Thy og Aarhus
Universitet.

GULDSMEDE
Faunaen af guldsmede og vandnymfer i nationalparken
(og i Thy i det hele taget) har hidtil været dårligt kendt.
På grund af mange vandområder med høj vandkvalitet
og lav næringsstofbelastning i nationalparken var det
dog forventeligt, at denne dyregruppe måtte være rigt
repræsenteret.
Mange arter af guldsmede og vandnymfer er så specifikke i deres krav til levested, at de kan være påvirkelige
af selv mindre forandringer, og derfor fungerer de som
gode indikatorer for naturtilstand.
For at råde bod på den manglende viden om guldsmedefaunaen, foreslog Jørgen Peter Kjeldsen en undersøgelse af denne artsgruppe i Nationalpark Thy. Nationalparkbestyrelsen støttede forslaget, og takket være
en bevilling fra 15. juni Fonden kunne undersøgelsen
iværksættes i sommeren 2019.
Der er udvalgt 16 repræsentative lokaliteter, som indgår
i undersøgelsen. Særlig vægt er lagt på at inkludere
kendte lokaliteter med en specialiseret og krævende
flora, idet høj score af naturkvalitet inden for én artsgruppe ofte følges af andre artsgrupper.
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Hver lokalitet er besøgt ti gange i løbet af feltsæsonen,
to gange pr. måned mellem maj og september. Besøgene fandt sted de timer på døgnet, hvor der er størst
aktivitet hos guldsmede og vandnymfer, fra ca. kl. 10 til
ca. kl. 17 (sommertid) på dage, hvor vejrbetingelserne
var tæt på optimale – dvs. solskin og mindst mulig vind.
Undersøgelsen resulterede i totalt 7.993 registreringer
af guldsmede og vandnymfer i nationalparken, med en
samlet sum på 16.377 individer. Ved kortlægning af
guldsmedefaunaen er der tilvejebragt ny viden om, hvor
man finder hvilke arter i nationalparken, samt en beskrivelse af hyppighed hos de enkelte arter. Det er blevet
tydeligt, at særlige arter er karakteristiske for nationalparkens forskellige naturtyper.
Efter undersøgelsens afslutning er guldsmedefaunaen i
Thy nu en af de bedst undersøgte i landet, og på trods
af de åbne, forblæste kystnære miljøer, er der konstateret en stor diversitet. Der er gjort overraskende nye
fund, her kan særligt fremhæves brun kejserguldsmed
som ny art for Nordjylland, en hidtil uset stor invasion
af rødåret hedelibel, samt overraskende nye fund af
rødlistearterne huevandnymfe, månevandnymfe og lille
farvevandnymfe. I det hele taget gælder, at for samtli-

Lille Kærguldsmed
Foto: Jørgen Peter Kjeldsen, ornit.dk

ge forekommende arter i nationalparken er vores viden
blevet langt bedre. De otte atlaskvadrater, som dækker
nationalparken, er nu blandt de artsrigeste i Nordjylland
med tilsammen 33 arter. Til sammenligning kan nævnes,
at de nordjyske naturområder med flest kendte guldsmede/vandnymfearter, Vejlerne og Lille Vildmose, huser
henholdsvis ca. 35 og 32 arter.
Ud over den tilvejebragte nye viden om arternes udbredelse og hyppighed er der nu bedre forudsætninger for
at tage hensyn til guldsmede og vandnymfer i forvaltningen af nationalparken, og ved fremtidig gentagelse
af undersøgelsen at vurdere forandringer af bestandene.
Undersøgelsen har ligeledes bidraget til øget offentlig
interesse om guldsmedene i Thy. Der er produceret to
udsendelser om guldsmede sendt i Nationalpark TV og
der har været bragt artikler i dagbladene Nordjyske og
Jyllands-Posten om undersøgelsen. Nyheden om fundet
af brun kejserguldsmed blev desuden nævnt i et stort
antal medier.
FLAGERMUS
I 2019 startede et samarbejde om en undersøgelse af
flagermus mellem Biologisk Forening for Nordvestjylland, Naturstyrelsen Thy, Thisted Kommune og Nationalparkfond Thy. Formålet med undersøgelsen er
at tilvejebringe en basisviden om udbredelsen af de
forskellige flagermusarter på forskellige naturtyper i

nationalparken. Særligt er der fokus på damflagermus,
da den betragtes som en ansvarsart i Thy og findes på
udpegningsgrundlaget for flere Natura 2000-områder.
Som en del af projektet undersøges effekten af forskellige forvaltningstiltag udført i nationalparken. Det
betyder, at der i 2019 blev moniteret på tiltag, som
endnu ikke er udført. Blandet andet Messingtoft Sande,
hvor indsamling af lydoptagelser viser tilstedeværelsen
af flagermus.
Data blev indsamlet ved flere forskellige metoder. 32 faste detektorer var placeret på udvalgte steder i skov, ved
søer og vådområder og ved bestemte forvaltningstiltag.
Frivillige og lodsejere gik, kørte eller red bestemte ruter
med lytte- og optageudstyr i deres rygsæk flere gange i
løbet af sommeren og samlede data i projektet. Ved at
analysere lydoptagelserne visuelt i form af bølger, kan
flagermusene artsbestemmes.
Otte forskellige arter blev med sikkerhed identificeret
ud fra de over 3.000 lydoptagelser optaget i nationalparken. De mest udbredte arter var troldflagermus,
vandflagermus, damflagermus og sydflagermus. Det
mest artsrige område viste sig at være Nystrup og Tved
Klitplantager samt de store søer Vandet Sø og Nors
Sø. Klithedestrækningerne længst mod vest huser ikke
mange flagermus, hvilket tilskrives mangel på læ og
derfor af samme grund også mangel på føde i form af
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Flagermusdetektor i gang med at registrere lyde fra flagermus i nærheden
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flyvende insekter. Den største aktivitet af flagermus kom
fra troldflagermus, dværgflagermus, vandflagermus og
damflagermus. der blev i undersøgelsen også identificeret Brandts flagermus, brunflagermus og skimmelflagermus.

Besøgte antal forekomster

64

Intakt uden trussel

15

Nye forekomster

2

Den fremtidige plan er at fortsætte undersøgelserne.
Forvaltningstiltagene moniteres årligt både før og efter
udførelse samtidig med, at flere områder undersøges for
forekomster af flagermus. Allersidst i 2019 blev specialestuderende Luise M. Christensen tilknyttet projektet.
Luise ønsker i 2020 at undersøge hvilken skovsammensætning og generelt habitattype flagermus foretrækker
og ligeledes hvordan denne viden kan bruges i den
fremtidige forvaltning.

Trussel uden plejeforslag

9

Trussel med plejeforslag

9

Ikke genfundet

29

VI er spændte på, hvad 2020 bringer af information om
de små flyvende natdyr.
LOBELIESØER I ÅLVAND
Tilbage i 2016 blev der i samarbejde med Naturstyrelsen Thy oprenset en lobeliesø i den nordlige del af
Ålvand Klithede og samme år blev der lavet en ny sø
i samme område. Siden dengang er der årligt blevet
foretaget registreringer af floraen i disse to søer samt én
reference-sø. Før den oprensede sø blev oprenset, var
der meget lidt sandbund i søen, som var domineret af
tørvemosser og liden siv. Målet med oprensningen var
at få grundskudplanter som tvepibet lobelie og strandbo
tilbage i søen. For første gang efter oprensningen blev
der i 2019 fundet strandbo i søen og endda i en forholdsvis stor mængde.
REGISTRERING AF SJÆLDNE PLANTER
Naturens Besøgsvenner er blandt Nationalparkfond Thys
frivillige projekter. Det har til formål at registrere og pleje forekomster af sjældne plantearter. I projektet registrerer ”besøgsvennerne” forekomsterne af de forskellige arter og deres tilstand samt eventuelle plejebehov.
På den måde er de med til at opretholde levestederne
for en række sjældne arter. Projektet er et samarbejde
mellem Biologisk Forening for Nordvestjylland (BFN),
Naturstyrelsen Thy og Nationalparkfond Thy, hvor BFN
står for en stor del af databehandlingen, Naturstyrelsen
står for en del af plejetiltagene og nationalparkfonden
står for koordineringen.

Følgende arter indgik i 2019-registreringerne:
bjerg-dunbregne, enblomstret vintergrøn, linnæa,
strand-snerle, otteradet ulvefod, hede-melbærris, langbladet soldug, knærod, hjertebladet fliglæbe, skotsk
lostilk, krybende ranunkel, lyng star, dværgulvefod. Der
udestår en nærmere granskning af årsagerne til, hvorfor
så mange bestande ikke blev genfundet.
LODBJERG-PLOTS
I 2019 var det sjette sæson, biologistuderende fra Aarhus Universitet besøgte en række plots på fire forskellige klitnaturtyper nord for Lodbjerg Fyr. Besøget ved
Lodbjerg er en obligatorisk del af biologistudiet ved
Aarhus Universitet, og er med til at lære de studerende
om den særegne natur vi har i Thy. Samarbejdet hjælper
til at få en indsigt i dynamikken og udviklingen af plantesamfundet i de fire forskellige klittyper over tid – både
for de studerende, og for nationalparkfonden.
HEDEPLETVINGE
Toke Høye fra Aarhus Universitet har søgt og fået midler
fra 15. juni Fonden til gennemførelse af en indsats for
hedepletvinge. Både Thisted Kommune, Naturstyrelsen
Thy og Nationalparkfond Thy indgår som samarbejdspartnere i projektet, som løb til og med 2019. I 2019
blev der afholdt en dag, hvor der blev talt spind fra arten på en kendt lokalitet. På dagen deltog flere frivillige
fra Nationalpark Thy. Thisted Kommune, Naturstyrelsen
Thy og Nationalparkfond Thy planlægger et muligt samarbejdsprojekt, hvor potentielle levesteder for hedepletvinge også i de kommende år eftersøges.

I 2019 blev 64 forekomster besøgt. Heraf blev 9 vurderet at have et reelt plejebehov. Årets resultater af registreringerne er kort summeret i nedenstående skema.
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Langbladet Soldug Nord for Lodbjerg Fyr
Foto: Lærke Glerup Hansen
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Mosebølle er en plante, der har indgået i
husholdningernes økonomi så sent som i
1920’erne”

4. KULTURHISTORISK ATLAS

5. MASTERPLAN FOR FORMIDLING

Et første pilotprojekt, hvor Vester Vandet Sogn var valgt
ud som en case, blev afsluttet af Museum Thy i foråret
2019. Formålet var en grundlæggende kortlægning, dokumentation og beskrivelse af forskellige elementer med
fokus på deres egenværdi og udsagnskraft, og at registreringerne skal ligge til grund for planarbejdet på niveau
med moniteringer på naturområdet. Atlasset skal desuden
på sigt relatere sig til kommuneplanen, og skal kunne bruges som prioriteringsredskab, der også kan danne grundlag for udpegning af umistelige kulturspor eller –miljøer.
Atlasset skal desuden levere basismateriale til formidling.

Der henvises til projektet ”Trædesten til naturen”, der
primært er beskrevet under indsatsområde 7. Et stærkt
brand.

Der blev i pilotprojektet identificeret en række relevante
temaer som bl.a. fortæller noget om arealanvendelse og
bebyggelse bl.a. omkring Nebelgårds jorder.
Der blev senere i 2019 drøftet, hvilke næste skridt, der
kunne tages i projektet. Men på grund af andre, presserende opgaver, har det ikke vist sig muligt at komme
videre med atlasset i 2019.
Relateret til kulturhistorien i nationalparken i øvrigt,
indgik en genstand herfra i Museum Thys særudstilling
”Ting fra Thy”, hvor 20 borgere var udvalgt til at vælge
en genstand fra museets samlinger, som skulle fortælle en
væsentlig del af Thys historie. Nationalparkens leder var
blandt dem, der blev udvalgt. Hun valgte en kontrabog
fra Vangså Købmandshandel, der giver et øjebliksbillede
af, at sankede mosebøllebær i 1920 udgjorde et væsentligt bidrag til husholdningen – hvor der fx kunne købes et
pund kaffe for 7 pund mosebøllebær.
ÅRSBERETNING 2019
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Vildmarksdagen

6. GENNEMGÅENDE STIER OG FACILITETER TIL OPHOLD I NATUREN

HELHEDSPLAN FOR VANDRE- OG CYKELRUTER I
NATIONALPARK THY.
I forbindelse med Nationalpark Thys indsats ”Trædesten
til Naturen” har Nationalpark Thy i samarbejde med
Thisted Kommune og Naturstyrelsen Thy udarbejdet en
helhedsplan for vandre- og cykelruter i Nationalpark
Thy. Helhedsplanen giver svar på, hvordan netværket
af især vandreruter skal udvikles inden for Nationalpark
Thys grænser samt til og fra nationalparken. Målet er at
forbedre brugernes muligheder for at opleve nationalparken ad nye ruter samtidig med, at en udbedring og
sanering af nuværende ruter giver mulighed for bedre at
styre de besøgendes færdsel.
Planen har allerede resulteret i nye og ændrede ruter
omkring Lodbjerg Fyr. Nu udgår der således fire vandreruter fra fyret samtidig med at den gennemgående
vandrerute Vestkyststien/Redningsvejen og den nationale cykelrute 1 løber forbi.
Arbejdet med at lave en helhedsplan er støttet med
midler af Friluftsrådet, mens det konkrete arbejde med
skiltning og formidling er støttet af Nordea-fonden.
Læs helhedsplanen på: https://nationalparkthy.dk/
om-nationalpark-thy/udgivelser-og-dokumenter/

VILDMARKSDAGEN - LEVENDEGØRELSE AF
OPLYSENDE STIER
Den nye bæredygtige pop-up attraktion ”Vildmarksdagen” blev gennemført med bidrag fra Friluftsrådet m.fl.
over seks onsdage i skolernes sommerferie ved badepladsen ved Nors Sø. Målet med eventene var at gøre
det nemt for børnefamilier at opleve og forstå nationalparken på en anderledes måde. Interessen for naturen
blev vakt gennem friluftsoplevelser, som ikke efterlod
sig spor – udover i deltagernes hoveder.
NP Thy søgte i planlægningsfasen i samarbejde med
en række lokale aktører, herunder bl.a. Visit Thy, om
planlægningen af konceptet. Med oprettelsen af ”Foreningen for vildmarksoplevelser”, blev foreningen den
formelle arrangør og ejer af eventene. Nationalparkfonden bidrog bl.a. med timer til planlægning og involvering af frivillige med midler doneret af Friluftsrådet som
led i Trædesten til naturen. Foreningen har opnået bevillinger også fra andre kilder til udvikling og afholdelse af
vildmarksdagene.
I 2019 kom der 714 gæster fordelt på fem Vildmarksdage (den sidste dag blev aflyst pga. skybrud). Sammensætningen af gæster har vist, at eventen har tiltrukket
mange af dem, som normalt ikke kommer i naturen.
En evalueringsrapport kan hentes på https://nationalparkthy.dk/om-nationalpark-thy/udgivelser-og-dokumenter/
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Nationalparkcenter Thy visualiseret af
LOOP Architects

7. NATIONALPARK THY – ET STÆRKT BRAND

TRÆDESTEN TIL NATUREN
NATIONALPARKCENTER THY
Nationalparkcenter Thy udgør én af de tre store indgange til parken, og det er en del af det overordnede
projekt Trædesten til Naturen, der skal gøre det nemmere for flere at komme ud til fantastiske naturoplevelser.
Centret er planlagt til åbning i påsken 2021.
2019 blev året, hvor Nationalpark Thy fik udpeget det
vindende arkitektforslag. Det var Loop Architects fra
Aarhus, som vandt den udskrevne arkitektkonkurrence.
En konkurrence, hvor 21 højt kvalificerede teams søgte
om at komme i betragtning til opgaven og fem blev udvalgt til at komme med hver et bud på, hvordan nationalparkcentret skulle se ud. Vinderforslagets idé bestod
i at bygge centret ind i den eksisterende klit.
Med tegningerne af centret på plads, blev 2019 også
året, hvor den endelige finansiering faldt på plads. I
januar 2019 kunne Støtteforeningen Nationalpark Thy
overrække 1,5 millioner kroner til anlægsprojektet. Den
samlede donation via foreningens indsamling kom i mål
med bidrag fra 38 virksomheder, 24 foreninger og 178
privatpersoner. Indsamlingsprojektet gav et tydeligt signal til omverdenen om, at der var stor lokal opbakning
og ejerskab til centret. I efteråret meddelte Augustinus
Fonden den sidste donation til anlægsprojektet på 3.0
mio. kr.

Så snart de fysiske rammer blev klare for projektet,
kunne udstillingerne i centret også blive mere konkrete. Efter en indbudt konkurrence blev rådgiverfirmaet
Thøgersen & Stouby valgt på baggrund af et forslag,
som på enkel og overbevisende vis tager favntag med
formidlingen af den nordatlantiske klithede, sandflugten
og nationalparkens ruter, stier og formidlingspunkter
m.m. Forslagets hovedgreb er en 13 meter lang landskabsmodel i 3D, fræset i træ, samt en mosaik over
klithedens natur på formidlingsrummets ”bagvæg”.
LODBJERG FYR
Et nænsomt restaureret og nyindrettet Lodbjerg Fyr
blev indviet 25. maj 2019. Efter mange års arbejde
med idéudvikling, fundraising, projektering og et stort
istandsættelsesarbejde, blev det endelig tid til at åbne
dørene til et nyt ”levende” fyrtårn. Det har kunnet ske,
fordi Færch-fonden, Realdania, Friluftsrådet, Nordea-fonden, Naturstyrelsen og Thisted Kommune alle
har bidraget med midler til projektet – udover nationalparkens egne midler fra Finansloven.
Det nye Lodbjerg Fyr rummer nu udstillinger med smukke akvareller af ”fyrfaldne fugle” og naturhistorie anno
starten af 1900-tallet med indsamlede effekter, der
kunne have tilhørt en af fyrets fyrmestre. Blandt fyrmesterens opgaver var at indsamle fugle, der omkom i kollision med glasset i tårnet, og sende dem til Zoologisk
Museum i København. På den måde, havde fyrmestrene
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del i et af Danmarks første naturovervågningsprojekter.
Udsigten fra tårnet er projiceret ned i buegangene med
smukke akvareller. Og i fyrmesterens kontor og stuer
kan man få mere at vide om livet på fyret i starten af
1900-tallet – samtidig med, man nyder en kop kaffe og
et stykke hjemmebag. I det gamle hønsehus, kan man
tænde op i brændeovnen, spise sin madpakke, tegne –
eller tage en rygsæk med på tur, der kan gøre en klogere
på naturen lige omkring fyret,
Lodbjerg Fyr fik en start i 2019, som overgik alle forventninger. Besøgstælleren ved indgangen til gårdrummet har været rødglødende og talt alle, der gik ind og
ud af gårdrummet. Det er blevet til ca. 70.000 klik i
tælleren begge veje, siden tælleren kom op sidst i maj.
De besøgende har givet overvældende positiv feedback.
Adspurgt i evalueringen fra efteråret 2019, tilkendegav 84%, at de var meget tilfredse, og 21% at de var
tilfredse med besøget ved Lodbjerg Fyr.
Lodbjerg Fyr er tænkt, som en ”Trædesten til Naturen”
og skal således ikke kun fungere som en oplevelse i sig
selv. En del af formålet med Lodbjerg Fyr er, udover at
sikre en fredet kulturarv for eftertiden, også at lede besøgende ud og rundt i den storslåede natur. Hele 89%
ad de adspurgte følte sig inspirerede til at tage videre
ud i naturen. Og på spørgsmålet om, hvad de er blevet
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inspireret til, svarer ca. 60% vandring i Nationalpark
Thy – hvad området jo netop byder på med flere gode
vandreruter af forskellig sværhedsgrad både i klitheden,
til stranden og i klitplantagen.
FRIVILLIGE BIDRAG TIL UDSTILLING
I begyndelsen af 2019 traf nationalparkens bestyrelse
beslutning om udstillingens rammer, og herefter blev
der for alvor lejlighed til at kunne inddrage interesserede frivillige i at hjælpe med udpegningen af oplagte historier, at lede efter møblement og artefakter til
indretningen m.m. Herfra gik med andre ord den vilde
skattejagt! Udover at donere alt fra stramajbroderede
stole over hjørneskabe til kaffestel har flere fra frivilliggruppen været en umådelig stor praktisk hjælp ift. at
lede efter, transportere og klargøre genstande til brug
i indretningen – om det så var røde plyssofaer eller udstoppede dyr, der var tale om.
Opbakningen til og interessen for at hjælpe med udstillingen har generelt været stor på tværs af den eksisterende frivilliggruppe, medlemmer fra nationalparkens
råd og bestyrelse og sågar var der bidrag fra folk uden
formel tilknytning til nationalparken fra den modsatte
ende af landet – herunder sågar en stol, der tidligere
har stået på Lodbjerg Fyr, som kontorstol for en fyrmester i 1950’erne.

Fyrmesterdøtre ved indvielsen. Christine Andersen (t.v.), datter af fyrmester Greve, og Ruth Lily Arendttorp (t.h.), datter af fyrmester Jessen, hilser på hinanden
ved indvielsen af Lodbjerg Fyr. I midten Lise Gudmand Pedersen, frivillig fyrvært,
som har etableret kontakt til begge kvinder.

Lokale uddannelsesinstitutioner viste stor velvilje i forhold til at stille dele af deres naturhistoriske samlinger til
rådighed for udstillingen ved Lodbjerg Fyr i håbet om at
genstandene, der i dag ikke bruges så hyppigt i undervisningssammenhæng, kunne komme flere til gavn. Det
endelige valg faldt på Morsø Gymnasium som lod os
udvælge og låne fra deres usædvanligt flotte samling af
især udstoppede dyr.
ÅR 0 FOR DET LEVENDE FYRTÅRN – INDVIELSE AF
LODBJERG FYR
Mange års møder og planlægning i relation til fyret
kulminerede en skyet men dejlig lørdag i maj, da det
færdigrestaurerede fyr og den nye udstilling blev indviet
den 25. maj. Forud for det, havde der været travlhed
hos både håndværkerne, der stod for restaureringen af
selve fyrkomplekset, udstillingsoperatører, der var involveret i udarbejdelsen af udstillingen, i nationalparkens
sekretariat og hos frivilliggrupperne – nye som gamle
– tilknyttet fyret: fyrværterne, kaffestueværterne og de
frivillige håndværkere.
På selve indvielsesdagen summede der på skønneste vis
også af travlhed. Omkring 500 mennesker mødte i dagens løb op og var med til at indlede anvendelsen af de
nye rammer. Projektchef Frans Bak fra Nordea-fonden,
Thisted kommunes borgmester, skovrideren ved Naturstyrelsen Thy og bestyrelsesformanden for Nationalparkfond Thy indledte den formelle del af arrangementet

med taler, og to døtre af fyrmestrene fra hhv. 1926-36
og 1936-39 klippede sammen med formanden en rød
snor til hver af de tre døre i fyrkomplekset. Forud for
talerne var der mulighed for at komme på tur med de
frivillige fyrværter ved fyret eller på fugletur i området
med kyndig vejledning fra Dansk Ornitologisk Forenings
repræsentant i nationalparkens bestyrelse. Efter snoreklipningen kunne de nye lokaler besigtiges, og der var
mulighed for at nyde en bid mad eller et stykke fyrtårnskage.
Forud for, under og efter arrangementet var en stor
gruppe frivillige i fuld vigør; der blev stillet borde op,
brygget kaffe, pyntet, fejet og revet. En nabo til fyret havde endda på dagen lavet en lille flagallé langs
den lange grusvej ned mod fyret; ”Det er en stor dag i
Lodbjerg”, som hun efterfølgende forklarede. Der blev
dirigeret trafik, vist rundt, svaret på spørgsmål og delt
drikkevarer ud. Og sidst men ikke mindst blev der ryddet op, så fyret og kaffestuen var så klar som muligt til
første, rigtige åbningsdag søndag den 26/5. De frivillige bidrag til Nationalpark Thy er både mangfoldige og
uundværlige.
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INVOLVERING OG EJERSKAB VED LODBJERG FYR
Et gennemgående fokus i forbindelse med planlægningen af aktiviteterne ved fyret har været på involvering og
ejerskab til fyret fra lokalsamfundet. Uden involvering og
interesse fra frivillige og besøgende, intet liv ved fyret.
Heldigvis har det i årets løb vist sig, at både interessen
og opbakningen var stor – fra lokalsamfundet såvel som
fra folk langvejs fra, både når det gælder frivillige og
besøgende.
Arbejdsgruppen, som i 2017 blev nedsat for at skabe større involvering i Lodbjerg Fyr fra fyrets opland,
afsluttede sit virke i 2019. Arbejdsgruppen bestod af
repræsentanter fra de frivillige værter i Stenbjerg Informationshus, fyrværterne ved Lodbjerg, bestyrelsen for
Nationalpark Thy VENNER, nationalparkrådet og Nationalpark Thys sekretariat. Gruppens fokus har i høj grad
været på bemanding af kaffestuen, rammerne for udstillingen og for den mundtlige formidling ved fyret. Gruppen afsluttede formelt sit virke med et evalueringsmøde i
september 2019, hvor vi kunne se tilbage på succesfulde
erfaringer fra de første måneder med åbent ved fyret.
Arbejdsgruppen blev allerede i vinteren 2018-2019 afløst
af fire mere specifikke aktivitetsgrupper, der mødtes
for i samråd med sekretariatet at arbejde sig hen mod
konkrete beslutninger omkring hhv. indretning af de
forskellige rum ved fyret, økonomi og drift af kaffestuen,
indholdet i kaffestuen eksempelvis ift. planlægning og
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produktion og sidst men ikke mindst en gruppe, der gik i
kast med planlægningen af indvielsen.
Som det ofte er, når man søsætter et nyt projekt, var
perioden for de frivillige ved Lodbjerg Fyr i 2019 længe
præget af usikkerhed; både i kraft af, at restaureringen
pågik helt frem til ugen for indvielsen og i kraft af usikkerheden omkring, hvad fremtiden ville bringe. Hvordan
ville de nye rammer komme til at tage sig ud? Hvordan
ville stedet blive modtaget af besøgende – hvis nogen da
overhovedet ville komme? Hvilket formidlingsindhold og
ikke mindst bagværk ville ramme flest mulige aldre og
interesser? Heldigvis skal der dog mere end usikkerhed
til at vælte frivillige i Nationalpark Thy, og på fineste vis
har de samlet set 63 frivillige, der er tilknyttet Lodbjerg
fyr, evnet at tage imod en lind strøm af gæster henover
hele sæsonen. De mundtlige tilbagemeldinger fra gæster
har langt overvejende været positive, og det samme
gælder for diverse mere eller mindre formelle anmeldelser af stedet hhv. i fyrets gæstebog, i et spørgeskema,
der er blevet uddelt ved fyret i sensommeren 2019, og
på medier såsom Facebook, Instagram, TripAdvisor og
GoogleMaps.
Vinterpausen i 2019-20 bruges på at evaluere hvad der
gik godt og mindre godt, med henblik på at kigge frem
mod endnu en forhåbentlig god og begivenhedsrig sæson ved Lodbjerg Fyr.

Udsnit af Lodbjerg Fyrs gæstebog

FORMIDLING VED LODBJERG FYR – FYRVÆRTER OG
NY UDSTILLING
2019 var sjette sæson, hvor fyrværterne – som formidler
ved Lodbjerg Fyr – tog imod gæster. Fyrværterne var i
2019 på pletten 58 dage mod de 20 dage i den foregående sæson, i og med at sæsonen ud over skolernes
sommerferie blev udvidet til også at tælle lørdag og
søndag fra og med indvielsen den 25. maj og til udgangen af oktober. I skolernes sommerferie fra 28/6 til
11/8 udvidede formidlerne med én dag (så de ud over
de sædvanlige torsdag, lørdag og søndag også var på
vagt onsdag) og i skolernes efterårsferie var fyrværterne til stede alle dage. Fyrværterne tager imod gæster
fra kl. 11-16, afholder guidede ture 11.30 og 14.00 og
er derudover til rådighed for hvad der måtte være af
spørgsmål. Ud over de offentligt annoncerede dage med
formidling, har fyrværterne lejlighedsvist taget imod
interesserede besøgende i løbet af aftenerne og dage
uden annonceret åbningstid, når der har været bud efter dem. Turistbus nr. 88 besøgte også i sommerperiode
i 2019 Lodbjerg Fyr hver torsdag, hvor fyrværterne stod
klar til at fortælle historier til de af bussens passagerer,
der måtte være interesserede.
Der findes en overordnet ramme for rundvisningerne
ved fyret, men det konkrete indhold og vægtningen af
fortællingerne varierer afhængigt af, hvem af fyrværterne, der er på vagt. Fyrværternes interesser i relation til
fyret spænder vidt, og derved kan man som besøgende

få en ny oplevelse, hver gang man møder en ny fyrvært.
Værtsskabet er i højsædet, og glæden ved at møde et
menneske i stedet for en skærm eller et skilt giver sig til
udtryk ved smil og begejstring hos gæsterne såvel som
hos fyrværterne selv.
Værdien ved den analoge formidling afspejler sig i den
nye udstilling ved fyret, som formidlerne fra maj 2019
har kunnet supplere deres rundvisning med. Udstillingen fortæller med bl.a. fotografier, originale akvareller,
arkitektoniske lystegninger og fysiske genstande (såsom
udstoppede dyr, gamle anskuelsestavler, klappedyr og
møbler) suppleret af en smule tekst om en svunden tid
ved fyret. Fyrværterne har taget udstillingen til sig og er
løbende kommet med konstruktive ændringsforslag til
udstillingens indhold. Derudover er de frivillige af egen
drift dykket ned i udstillingens indhold ved afholdelse af
et arrangement med en lokal, kyndig fuglekender, Willy
Mardal, som kunne hjælpe interesserede frivillige med
at få yderligere kendskab til ”fyrfaldne fugle”, som der
bl.a. fortælles om i udstillingen.
MATERIALE TIL BRUG VED FORMIDLING VED
LODBJERG FYR
Nogle frivillige leder fortsat i gemmerne hos Rigsarkivet,
Nordjyske Medier m.m. og samler guldkorn til formidlingen. Disse bidrag bruges til at udbygge ”Drejebogen for
formidling ved Lodbjerg Fyr”, der fungerer som et inspirationshæfte for gamle såvel som nye fyrværter. Den
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såkaldte ’billedbog’, bestående af en samling af billeder
med relation til Lodbjerg Fyrs historie til brug for fyrværterne, blev i 2019 opdateret og desuden fremstillet så
hver fyrvært kunne få sit eget eksemplar at fortælle ud
fra.
LODBJERG FYR VED NATTETID
En trofast flok frivillige arrangerede og afholdt endnu
engang det årlige familiearrangement, Lodbjerg Fyr ved
nattetid, i 2019 med omkring 65 deltagende. Den 2.
august var en smuk og stille sommeraften, hvor gæsterne kunne få fortællinger om livet på fyret i gamle dage,
spille og lege i fyrhaven, prøve de nye oplevelsesrygsække (som giver inspiration til at presse blomster, male/
tegne i naturen og finde vej med kompas), komme ned
i bunkeren og se frøer og tudser, tage en tur i tårnet og
se den ny udstilling. Som et af de nye indslag var der
mulighed for at bygge sit eget minifyrtårn af genbrugsmaterialer i hønsehuset.
KAFFESTUEVÆRTER VED LODBJERG FYR
Seneste skud på stammen af frivilligaktiviteter i Nationalpark Thy er gruppen omkring kaffestuen ved fyret.
Siden efteråret 2018 har der været arbejdet på at mobilisere frivillige, fornemme og afveje interesser og stemninger og sidst men ikke mindst træffe beslutninger om
rammer og retning for den nye kaffestue. Ønskerne fra
frivilliggruppen gik indledningsvist på at skabe et stemningsfuldt sted, der – ud over servering af få ting af god
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kvalitet og mange åbningsdage – havde plads til socialt
samvær, fællesskab og mulighed for at fortælle om og
derved dele kærligheden til området. Fyrmesterens stuer
blev indrettet i gammel stil anno slut 1930’erne med
møbler og pyntegenstande, som dels er blevet indkøbt
til formålet fra diverse genbrugsforretninger og dels er
blevet doneret eller stillet til låns af både frivillige, lokale
og folk langvejs fra med tilknytning til området. Fyrmesterens stuer rummer desuden fortællinger om tre af
fyrmestrene gennem tiden og fotografier – venligst affotograferet fra to af fyrmesterdøtrenes familiealbum, som
en af de frivillige fyrværter, har fået knyttet kontakten
til. Her i fyrmesterens gamle stuer har besøgende kunnet tilbringe en hyggelig stund, læse lidt om livet ved fyret for personalet og deres familier og samtidig nyde en
kop kaffe og et stykke af frivilliggruppens hjemmebag.
I maj 2019 havde kaffestueværterne så deres hæsblæsende debut med uddeling af kaffe og kage til de omkring 500 deltagere til indvielsen af Lodbjerg Fyr efter
endt restaurering. Herefter gik det slag i slag med første
almindelige åbningsdag 26. maj og åbent hver dag til
og med 31. oktober. I denne periode har kaffestueværterne produceret og solgt godt 5.100 stykker kage,
3.100 boller og 9.200 kopper kaffe/te – sidstnævnte vel
at mærke fraregnet gratis genopfyldning. Den nyslåede gruppe har med andre ord haft nok at se til. Ud
over de praktiske opgaver med at producere, håndtere
bestilling/salg og servere, har det gode værtskab og den

Meget kaffe og hjemmebag blev langet over
disken af kaffestueværterne på Lodbjerg Fyr

hyggelige stemning været i højsædet. De frivillige tager
imod spørgsmål om dette og hint og udveksler historier
om fyret og lokalområdet med besøgende.

overvejende blandt vore frivillige – i kaffestuegruppen
såvel som i relation til frivilligaktiviteter i Nationalpark
Thy generelt.

Hjemmebaget består primært af økologiske råvarer, og
det samme gælder den kaffe, te, saft og is, der sælges
i kaffestuen. ”Enkelt men godt” har været nøgleord,
lige som der er blevet lagt vægt på kvalitet, økologi og
det at handle lokalt. Dette er alt sammen fokusområder,
som både Nationalpark Thy og frivilliggruppen håber på
at kunne bevare og med tiden måske endda skrue op
for.

HÅNDVÆRKERGRUPPEN FOR LODBJERG FYR
Den frivillige håndværkergruppe ved Lodbjerg Fyr lykkedes i 2019 med at nå i mål med restaureringen af det
gamle hønsehus nord for fyret, så det ved indvielsen var
klar til, at interesserede gæster kunne kigge indenfor og
nyde madpakken, tage en oplevelsesrygsæk med på tur,
eller få sig lidt varme foran brændeovnen. Det gamle
hønsehus har siden været rammen om alt muligt: fra
besøg af lokale institutioner, sangaften, diverse kurser, foredrag og møder (bl.a. med en delegation fra en
kinesisk nationalpark), børnefødselsdage og afslutningsvist – på årets sidste dag – for både en vielse med over
80 gæster og senere fire andre til nytårsfejring. Trods
det, at Hønsehusets rammer er lidt mere beskedne end
selve fyrkompleksets, er restaureringen af netop Hønsehuset en af de ting, der i løbet af 2019 er blevet hyppigt
bemærket og lovprist af besøgende, som har kendt til
bygningens stand, før frivilliggruppen tog arbejdshandskerne på.

Frivilliggruppen er langsomt vokset henover sæsonen
og består i skrivende stund af 40 frivillige. Indsatsen og
engagementet fra frivilliggruppen har været uvurderlig
– de er gået til opgaven med krum hals, selv om den
var ny og på mange måder usikker for alle. Som mange
af de andre frivilliggrupper holder kaffestueværterne i
vintermånederne en velfortjent vinterpause, og i mellemtiden arbejdes der på at forbedre processer i relation
til dagens gang i kaffestuen, så det kan blive endnu sjovere at være en del af frivilliggruppen i 2020. ”Vi er faktisk lidt vilde med det!” lød svaret fra en af de frivillige,
da hun i december 2019 blev spurgt af Nationalpark TV,
hvorfor hun og andre stiller op som frivillige; derudover
er god stemning og dejligt samvær med både gæster
og mellem de frivillige blevet fremhævet som årsager
til at være med. Målet er, at de oplevelser skal være de

Diverse småprojekter er stadig i gære i forbindelse med
”Hønsehuset”, og sådan vil det nok blive ved med at
være med et hus, der bliver flittigt brugt. Håndværkergruppen er mødtes næsten hver fredag i løbet af 2019
og holder nu et velfortjent vinterhvil, inden de tager fat
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I det gamle hønsehus ved Lodbjerg
Fyr kan man spise sin madpakke

på nye projekter i 2020 ved fyret og dets omgivelser.
Håndværkergruppen har i årets løb løst forefaldende
opgaver af både forudset og uforudset karakter til stor
gavn for gæster og de øvrige frivillige ved fyret, herunder
fx retablering af raftehegnet rundt om fyrkomplekset.
STENBJERG LANDINGSPLADS
Informationshuset på Stenbjerg Landingsplads er det
ene af nationalparkens indtil videre to bemandede besøgssteder. Informationshuset er et lille fiskerhus på 37
m2, og der sælges kort over og bøger om Nationalpark
Thy samt kaffe, the, kakao og is. Desuden kan de besøgende gratis tage relevante foldere om nationalparken
med sig – og ikke mindst få inspiration til, hvad man
skal opleve under sit besøg.
På tiende sæson har frivillige værter i nationalparken
igen lagt en kæmpe indsats i Stenbjerg og stået for al
bemanding af huset fra 1. april til 31. oktober. I 2019
var åbningstiden i perioden dagligt kl. 12-16. Alt efter
sæson, travlhed og de enkelte frivilliges præferencer er
der dagligt en til to værter til at tage godt imod de besøgende og give dem vejledninger til deres videre færd
ud i Nationalpark Thy.
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Frivilligværterne laver statistik over gæsterne baseret
på antallet af besøgende og (om muligt) deres nationalitet. Hvert år siden informationshusets åbning har der
per sæson været omkring 12.000 besøgende. 2019 var
ingen undtagelse; 12.333 personer har i sæsonens løb
været inde og hilse på de frivillige værter med en dagsrekord på 246 gæster. Gæsterne kom i 2020 udover
fra Danmark og en række europæiske lande fra fjernere egne som Canada, Taiwan, Thailand, Indien, Israel,
Egypten, Australien, USA, Kina, Tyrkiet og Chile.
FOLK OG FISK
Hver onsdag i skolernes sommerferie samt i efterårsferien i 2019 blev dørene åbnet i nogle af de gamle fiskerhuse ved Stenbjerg Landingsplads, hvor en gruppe frivillige værter i Nationalpark Thy indbød til arrangementet
’Folk og Fisk’. De gamle, karakteristiske redskabshuse
på pladsen åbnedes i forbindelse med arrangementet,
og de frivillige værter fortalte om kystfiskeriet og livet
på havet i dag og for 100 år siden. Efter rundvisningen
var der mulighed for at smage på hjemmesaltet, -tørret
og -røget fisk. Derudover var der mulighed for at blive
klogere på flere af nationalparkens spændende planter,
høre om hvor planterne findes og hvilke der er gode til
snaps. I 2019 nød omkring 550 gæster godt af dette
tilbud.

Der fortælles om kystfiskeri og uddeles smagsprøver ved
arrangementet ”Folk og fisk” på Stenbjerg Landingsplads.

”BIG DATA” PROJEKT
Nationalpark Thy indgik som case i et større Big Data
projekt forankret hos VisitAalborg i 2018. Det havde til
formål at fremme ny forretnings- og produktudvikling
hos det nordjyske turismeerhverv gennem inddragelse
af nye datakilder til at opnå øget viden om turisternes
faktiske bevægelses-, besøgs- og handlemønstre under
deres ophold i Nordjylland. Nationalparkfonden gik ind
i projektet med det formål at øge viden om, hvor de
besøgende bevægede sig rundt i nationalparken ud fra
såvel et benyttelses- som et beskyttelseshensyn. Projektet blev i 2019 imidlertid lagt i skuffen. Lovgivning
omkring persondata gjorde dog projekts idéer og tanker
meget vanskelige at gennemføre. Det er tvivlsomt, om
projektet genoplives i 2020.
KOMMUNIKATION OG SYNLIGHED
VISUEL IDENTITET
Som opfølgning på dels den udarbejdede helhedsplan
for formidling (2018) og med udbygning i forhold til
Miljøministeriets designmanual for de danske nationalparker, har Nationalparkfond Thy i 2019 fået udarbejdet en design-guide, der er med til at skabe en mere
ensartet visuel identitet. De visuelle grundelementer skal
bruges til at skabe et mere konsistent udtryk på tværs af
medier og steder rundt omkring i nationalparken. Den
visuelle identitet fik sin debut i forbindelse med åbningen af Lodbjerg Fyr og udgivelsen af den nye folder over
den sydlige del af Nationalpark Thy.

NY FOLDER
For at understøtte formidlingen omkring Lodbjerg Fyr
og brandet Nationalpark Thy blev arbejdet med en ny
folder om den sydlige del af nationalparken begyndt i
efteråret 2018. I foråret 2019 var folderen færdig og
den indeholder et nyt og væsentligt forbedret vandreog cykelkort. Kortmaterialet forbedrer oplevelsen af
Nationalpark Thy som en samlet vandreoplevelse, med
det fulde udbud af vandreruter i området. Alle vandreruterne er desuden blevet gradueret i middel, let og
svær, så det er blevet nemmere for den besøgende at
vælge en tur passende til temperament og fysisk kondition. Folderen indeholder desuden information om
naturen, kulturhistorien, god opførsel og attraktioner
på dansk, engelsk og tysk. Udgivelsen af folderen er
sket med midler fra Nordea-fonden som led i projektet
”Trædesten til naturen”.
NATURMØDET HIRTSHALS
Ligesom tidligere år deltog Nationalpark Thy i Naturmødet i Hirtshals sammen nationalparkerne Mols Bjerge,
Vadehavet og Kongernes Nordsjælland med en fælles
stand. Der var stor interesse for at arrangere debatter på
Naturmødet – og ingen af de forslag, nationalparkerne
kom med, kom igennem nåleøjet til programmet. Bestyrelses- og rådsmedlemmer deltog i Naturmødet den ene
af dagene. De øvrige dage var det frivillige og ansatte,
der repræsenterede Nationalpark Thy.
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PRESSE OG REACH I MEDIERNE
På tiende år, producerede og sendte Nationalpark Thy
hver uge to nye udsendelser ”Nationalpark TV” på Kanal Midt-Vest i regi af foreningen Nordvestjysk Lokal Tv’s
sendetilladelse fra Radio- og tv-nævnet. Udsendelserne
blev desuden stillet til rådighed for 5 TV2 regioner med
tilsammen ca. 2,7 mio. potentielle seere; TV2 Midt-Vest,
TV2 Nord, TV2 Syd, TV2 Øst og TV2 Bornholm. Dertil
kommer, at udsendelserne også er gjort tilgængelige
for streaming via Vimeo på internettet. Sendetilladelsen
udløb med udgangen af 2019 efter produktion af mere
end 1.000 udsendelser over 10 år.
I marts 2018 indgik Nationalpark Thy en aftale med
P1 Morgen om at bidrage til indslaget om årets gang i
naturen, som sendes i slutningen af programmet. I 2019
fortsatte aftalen. En til to gang om måneden har nationalparkens ansatte bidraget med forskellige fortællinger
om naturen netop nu.
I efteråret 2018 indledte de tre jyske nationalparker
på foranledning af Nationalpark Thy et samarbejde
med Nordjyske om hver anden uge at levere indhold
til en to-siders artikel til fredagstillægget FRIII. Aftalen
er blevet forlænget og nationalparkerne har i 2019 på
skift bragt en del af de aktuelle naturoplevelser ind i de
nordjyske stuer, med opfordring til at opsøge oplevelser
ude i det fri. Artiklernes fokus er altid på naturen – om
aktuelle naturprojekter, oplevelsesmuligheder, nye opdagelser og undersøgelser, kun fantasien sætter grænser.

I lighed med tidligere år har Nationalparkfond Thy fået
udarbejdet en medieanalyse for hele året af Infomedia.
Årets nøgletal viser, at der har været 1771 omtaler af
nationalparken i 2019, der når ud til 200 mio. læsere,
lyttere og seere. De estimerede annonceomkostninger
med en sådan omtale er 41,6 mio. kr. Langt størstedelen af omtalen har været via TV Midt-Vests hjemmeside. Herefter følger Thisted Dagblad og andre dele af
Nordjyske-koncernen. Langt størstedelen af annonceværdien kommer dog fra Nationalpark TV, fordi der hver
uge vises nye udsendelser og seertallet i gennemsnit har
ligget på omkring 600.000 pr udsendelse (førstegangsog genudsendelser).
Omtalen af Nationalpark Thy har været fordelt over hele
året, hvilket er i tråd med brandingstrategiens målsætning om, at vise, at naturen er spændende året rundt.
Dette understøtter jo bl.a. muligheden for, at erhvervslivet kan øge udnyttelsen af overnatningskapaciteten
over året og dermed være med til at udvide turistsæsonen. De markant flere omtaler af nationalparken
i maj måned skyldtes en brand i den vestligste del af
Stenbjerg Klitplantage, der angiveligt var forårsaget af
et lejrbål, der var lavet uden for de officielle bålpladser i
nationalparken (som kan ses på www.udinaturen.dk).

Nøgletal: Januar 2019 - December 2019

Omtaler

1.771
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Reach
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HJEMMESIDE, FACEBOOK OG APP
Kommunikationsindsatsen på hjemmesiden har i 2019
måttet prioriteres lavt, således at der primært har været
fokus på at bringe nyheder. Løbende forbedres det
øvrige indhold på hjemmesiden, men det må forventes,
at den inden for en kortere årrække skal have en mere
gennemgribende revision, så den følger udviklingen i
takt med, at trædestensprojektet udrulles og app’en
forbedres.
Fx er fem nye undervisningsforløb knyttet til Lodbjerg
Fyr udarbejdet og gjort tilgængelige på hjemmesiden:
https://undervisning.nationalparkthy.dk og der er udviklet et nyt site på nationalparkens hjemmeside, som
inspirerer til at tage på lejrskole i Thy: https://nationalparkthy.dk/undervisning/lejrskole/
Antallet af følgere på Facebook-siden Nationalpark Thy
er steget støt fra 7.301 primo januar til 8.505 ultimo
december – uden brug af betalte boosts.
I 2019 har app’en ”Nationalpark Thy” fået en ny og
mere intuitiv brugerflade, som gør den mere overskuelig
og nem at søge i. Derudover kan man nu også se små
videoer og høre lydfiler i den. Der er lavet fire korte film,
som knytter sig til Lodbjerg Fyr, hvor brugeren bliver indført i noget af den særlige natur og kulturhistorie knyttet
til området. Det er også nyt, at app’ens indhold nu kan
ses på www.nationalparkthy.dk under ”kort”.
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STATISTIK
Siden nationalparkfonden åbnede det første informationshus på Stenbjerg Landingsplads i 2010 har der årligt
været ca. 12-13.000 besøgende inden for døren. Dataindsamlingen sker manuelt ved, at den frivillige vært
hver dag noterer ca, hvor mange gæster der kommer.
På Lodbjerg Fyr er besøgstallet naturligt nok steget
betydeligt med restaurering, udstilling, kaffestue og
naturrum i det gamle hønsehus. Det skal dog nævnes,
at der er stor usikkerhed omkring tallene. Vurderet ud
fra betalingerne af entré til tårnet, vurderes det dog, at
der kom 4-5 gange så mange mennesker i 2019 som i
2014. Omkring 70.000 gik forbi tælleren og ca. 15.000
betalte for at komme op i tårnet. Fremover har vi et
langt bedre grundlag at vurdere udviklingen i besøgstal
på.
Antallet af offentlige arrangementer i Nationalpark Thy
og deltagere heri var med 306 arrangementer og 8.769
deltagere i 2019 det største siden 2011, hvor nationalparken etablerede et formidlingsnetværk. Siden begyndelsen er der sket en tredobling i deltagerantallet på
årsbasis med en øgning af udbuddet med en faktor 2,7.
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Frivillige fyrværter fortæller om tidligere tider på
Lodbjerg Fyr og naturen omkring fyret.

8. NETVÆRK AF FRIVILLIGE

Netværket af frivillige i Nationalpark Thy talte i slutningen af 2019 lige over 150 frivillige, som kan tilskrives
æren for mange af de aktiviteter, der finder sted rundt
omkring i nationalparken. Rigtig mange aktiviteter bæres af frivillige og kan kun lade sig gøre, fordi så mange
vælger at engagere sig i arbejdet relateret til nationalparken og hjælper nationalparkfonden med at løfte
projekter, som det ellers ikke ville være muligt at føre ud
i livet.
Nationalpark Thys netværk af frivillige dækker både over
samarbejde med lokale foreninger og enkeltpersoner
– enten gennem kortere projekter eller i fastetablerede
grupper. De fastetablerede grupper og projekter vedrører Støtteforeningen Nationalpark Thy (nu Nationalpark
Thy VENNER; læs mere herom i senere afsnit), frivillige
ved Stenbjerg landingsplads, frivillige ved Lodbjerg Fyr,
frivillige værter på tur/ved arrangementer samt naturpleje og vedligehold. De frivillige tager pænt imod besøgende rundt omkring i nationalparken, tager folk med
på gå-/cykelture, formidler om natur og kulturhistorie,
holder øje med sjældne planters forekomst, tager vare
på stierne og er i det hele taget med til at sørge for, at
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en større andel af gæsterne i nationalparken får mulighed for at gå hjem med oplevelser og historier i rygsækken, som de ikke ville have stødt på, var det ikke for de
frivillige. Mange af de over 150 frivillige er gengangere,
forstået således, at en relativt stor procentdel er involveret i flere forskellige frivilliggrupper. Talte man det
samlede antal frivillige på tværs af grupperne, ville det
tal derfor væsentligt overstige de 150.
Frivilliggruppen består af både thyboer og andre med
tilknytning til området; således er gruppen et stort miks
af lokale, ikke-fastboende folk med bolig i området og
turister, der er kommet i området i årevis. På den måde
favner gruppen frivillige fra mange forskellige og også
fjerntliggende landsdele og sågar en frivillig fra Tyskland! De frivillige er med til at give de besøgende en
særlig oplevelse af troværdig karakter og/eller er med
til at tage vare på nationalparkens særprægede natur.
Mange af frivilligaktiviteterne har efterhånden løbet
over mange år. 2020 er jubilæumsår i frivillignetværket, da første frivilligaktivitet i Nationalpark Thy blev
etableret i 2010 med et bemandet informationshus ved
Stenbjerg Landingsplads. Seneste skud på stammen er

Også planterne i Nationalpark Thy kan man blive
klogere på sammen med nogle af nationalparkens
frivillige.

gruppen af frivillige kaffestueværter ved Lodbjerg Fyr,
som havde deres debut i slutningen af maj 2019.
Der arbejdes løbende på både at fastholde eksisterende
frivilliges engagement og på at øge de frivillige kræfter i
de eksisterende frivilliggrupper.
REVIDERET FRIVILLIGPOLITIK
Som opfølgning på den reviderede frivilligstrategi fra
2018 blev en frivilligpolitik udarbejdet i 2019 i tæt
samarbejde med Støtteforeningen Nationalpark Thy2 og
nationalparkens frivillige, og i juni 2019 blev dokumentet godkendt af nationalparkens bestyrelse. Frivilligpolitikken uddyber rammerne for det frivillige arbejde og
ansvarsfordelingen mellem de frivillige og sekretariatet.
Det primære fokus i arbejdet med at implementere
politikken lå i 2019 på oprettelse af frivilligaftaler med
aktive frivillige, som cementerer nationalparkens arbejdsgiveransvar og dermed forpligtelser i situationer
hvor nogle frivillige skulle få brug for dækning ud over
en privat forsikring. I slutningen af 2019 og i starten
af 2020 er fokus med udgangspunkt i frivilligpolitikken derudover på forbedring af grundlaget for intern
kommunikation i form af større kendskab til den interne
kommunikationsplatform med bl.a. afholdelse af kurser
for frivilliggruppen og opdatering af brugervejledninger
hertil.

FRA STØTTEFORENINGEN NATIONALPARK THY TIL
NATIONALPARK THY VENNER
Støtteforeningen blev stiftet to år før Nationalpark
Thy og har siden arbejdet for at tage initiativer til, og
skabe rammer for aktiviteter og praktiske arrangementer, der medvirker til at bevare og fremme interessen
for og engagementet i Nationalpark Thy. Alle kan blive
medlem af foreningen og støtte op om dens arbejde.
Foreningens bestyrelse tæller 9 personer, 2 suppleanter
og godt 150 medlemmer. Støtteforeningen står for en
række aktiviteter i tæt samarbejde med nationalparkens
øvrige frivillige og nationalparkens frivilligkoordinatorer. Foreningen arrangerer fx Gå i gang-ture, Spring på
cyklen-ture, og står for stivogterprogrammet og rydning
af gravhøje.
I forlængelse af samarbejdet i 2018 omkring udarbejdelsen af en ny frivilligstrategi for Nationalpark Thy, valgte
foreningens bestyrelse på dennes generalforsamling i
2019 at lægge op til at revidere foreningens vedtægter
og herunder ændre navn til: Nationalpark Thy VENNER.
Foreningen hed oprindeligt ”Støtteforeningen Nationalpark THY – medens vi venter”, og da nationalparken
var en realitet, ændredes navnet til ”Støtteforeningen
Nationalpark Thy”. Foreningen har bl.a. stået bag en
indsamling til nationalparkcentret3 med et flot resultat
på 1,5 mio. kr. Bevægelsen har været imod at få en ny
rolle som demokratisk paraply for alle frivillige i natio-

2 Foreningen ændrede i løbet af 2019 navn til Nationalpark Thy VENNER; se næstfølgende afsnit ”Fra Støtteforeningen Nationalpark Thy til Nationalpark Thy VENNER”.
3 Foreningen havde ifm. indsamlingen til Nationalparkcenter Thy sat sig et mål om at indsamle 1,5 mio. kr. fra virksomheder, foreninger og privatpersoner.
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Førstehjælp læres bedst i naturtro omgivelser som her, ved Lodbjerg Fyr.

nalparkregi.”4 Nationalpark Thy VENNER repræsenterer
den samlede frivilliggruppe i rådet for Nationalpark Thy
og bidrager blandt meget andet til at arrangere den årlige studietur for fasttilknyttede frivillige i nationalparken.
Som følge af et stort benarbejde fra foreningen, donerede Tryg Fonden i 2018 en Hjertestarter til Nationalpark
Thy, som hænger ved Lodbjerg Fyr. I den forbindelse
fulgte flere frivillige et par kurser i hjerte-/lungeredning.
I slutningen af 2019 havde foreningen desuden fokus
på at skabe opmærksomhed omkring muligheden for
at blive frivillig i Nationalpark Thy. Foreningen deltager
i diverse rekrutteringsarrangementer afholdt af Nationalpark Thy, diverse andre offentlige arrangementer
og hjælper med at udbrede kendskabet gennem egne
netværk.
KURSER FOR FRIVILLIGE
Nationalparkfond Thy udbød igen i 2019 fire såkaldte
basiskurser, der omhandlede: Nationalparkens naturgrundlag, kulturhistorie og organisering; Færdselsregler
i naturen (afholdt af Naturstyrelsen Thy); Værtskab samt
Grundlæggende førstehjælp og førstehjælp i naturen.
Ønsker man at være aktiv som formidler i en af frivilliggrupperne, er deltagelse i kurserne obligatorisk.
Herefter er man kvalificeret til at kalde sig frivillig vært i
Nationalpark Thy. Kursusrækken er også obligatorisk for
4 Fra foreningens hjemmeside: https://dinnationalparkthy.dk/.
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Nationalpark Thys formidlingspartnere. Kurserne er dog
åbne og gratis for alle interesserede, frivillig eller ej.
Ud over førstehjælpskurset, der var en del af basiskursuspakken, afholdtes endnu et genopfriskningskursus i
førstehjælp i efteråret 2019. Alle frivillige (og ansatte) i
nationalparken opfordres til at deltage i et førstehjælpskursus mindst én gang og desuden til at få kundskaberne genopfrisket jævnligt; derfor afholder nationalparken
sådanne kurser med jævne mellemrum. Nationalpark
Thys fokus på førstehjælp førte i foråret 2019 til en nominering til Røde Kors’ førstehjælpspris. Nationalparken
løb dog ikke af med sejren, men blev med en placering
blandt de 3 organisationer, som var indstillet til den
endelige pris, anerkendt for sin indsats på området.
Biologisk Forening for Nordvestjylland udbyder hvert år
en række kurser med fokus på naturen i Nationalpark
Thy. Nationalpark Thy betalte i 2019 for de frivilliges
deltagelse i kurserne, som giver dem et større kendskab
til naturen i nationalparken til glæde for både nationalparkens gæster og de frivillige selv.
I vinteren 2019 blev indledt et arbejde med at øge
frivilliggruppens kendskab til og tryghed ved den elektroniske platform, der bruges til intern kommunikation
blandt frivilliggrupperne og med nationalparkens ansatte. Formålet hermed er at styrke niveauet af vidensde-

Studieturen for nationalparkens frivillige gik i 2019 til Lille Vildmose.

ling og sørge for, at alle har tilgang til så megen information som muligt. Der er i 2019 desuden arbejdet på
at få et tyskkursus etableret for de frivillige, der ønsker
at øge kendskabet til et sprog, der tales af mange af
nationalparkens besøgende. Kurset afholdes i 2020.
STUDIETUR FOR FRIVILLIGE
Frivillige i Nationalpark Thy inviteres årligt på en studietur. Turens formål skal både ses som en tak til de frivillige for deres store arbejde i årets løb, være en lejlighed
til socialt samvær på tværs af de mange frivilligaktiviteter og sidst men ikke mindst give inspiration i form af ny
viden om områder med relation til natur og/eller kulturhistorie, formidling, værtsskab og frivillighed og altså
dermed områder, der alle på sin vis har forbindelse til de
frivilliges aktiviteter ’hjemme’ i Nationalpark Thy. I 2019
gik studieturen til Lille Vildmosecentret og Besøgscenter
Østerild ved det nationale Testcenter for store vindmøller i Østerild.

rådet er en høj grad af fokus på naturlig hydrologi, og
hvor vi står over for at skulle tænke i formen for inddragelse af frivillige i det kommende Nationalparkcenter.
Ved besøgscenter Østerild blev fortalt om testcentrets
historie og funktion og de store vindmøller; fra bussen
blev der tilmed anledning til at se et par havørne og
nogle krondyr.
Studieturen blev i 2019 planlagt af foreningen Nationalpark Thy VENNER i samarbejde med nationalparkens
frivilligkoordinator i overensstemmelse med den nye
frivilligstrategi.

I Lille Vildmose blev alle klogere på den yderst sjældne
naturtype, højmosen, og der blev fortalt om nogle af
områdets store naturgenopretningsprojekter. Her er
fokus på at gøre vandforholdene mere naturlige, med
det formål at genskabe højmosen, der – udover at være
sjælden – kan binde store mængder CO2. Afslutningsvist
blev fortalt om Vildmosecentrets involvering af frivillige i
stedets udvikling. Fra begge dele kan der drages paralleller til Nationalpark Thy, hvor der inden for naturom-
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Hos ”naboerne” i syd, Bovbjerg Fyr, blev hentet
inspiration til frivilligarbejdet ved Lodbjerg Fyr.

INFORMATIONSARRANGEMENTER OG
INSPIRATIONSTURE
De frivillige værter i Nationalpark Thy forsøger hele
tiden at holde sig opdateret med ny viden omkring nationalparken og de ting, der sker her. I sæson 2019 og
efter opfordring fra frivilliggruppen kunne de frivillige
derfor deltage i forskellige informationsarrangementer.
Arrangementerne havde til formål at styrke de frivilliges
kendskab til nationalparken i form af viden om områdets historie, natur og aktuelle projekter, og derudover
gav de mulighed for hyggelige timer sammen på tværs
af frivilligaktiviteter. I årets løb har der været afholdt et
arrangement, hvor en frivillig fra egne rækker fortalte
om Gamle Agger på en gåtur rundt i byen med besøg
ved både fiskerhuset, signalmasten og de sorte huse
som alt sammen findes i Agger by. Dernæst blev de
frivillige værter budt på besøg hos Vestergaard, hvor
Nationalpark Thy i samarbejde med BFN og Den Danske Naturfond laver et større naturprojekt til gavn for
ensianblåfuglen5. Sæsonens sidste informationsarrangement blev afholdt ved Sårupskrænten, hvor tidligere
vildtkonsulent hos Naturstyrelsen Anton Linnet en diset
aften i september fortalte om krondyrene i nationalparken. Brunsten var på sit højeste, de store hjorte blev
både hørt og set brøle. Alle der deltog, gik derfra med
ny viden om en af de helt store arter i Nationalpark Thy.

5
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I februar 2019 drog godt 30 frivillige med tilknytning
til Lodbjerg Fyr på en både hyggelig og givtig inspirationstur til nabofyrtårnet mod syd, Bovbjerg Fyr. Formålet
var dels at lære hinanden bedre at kende i frivilliggruppen ved Lodbjerg og dels at lære af erfaringerne ved
Bovbjerg, hvor de har haft stor succes med at drive en
café for besøgende primært båret af frivillige. Undervejs
fik gruppens nytilkomne frivillige lejlighed til at høre et
eksempel på formidling ved Lodbjerg Fyr fra en af de
garvede fyrværter og de hørte om den frivillige håndværkergruppes arbejde med at restaurere det gamle
hønsehus6. Derudover blev hele gruppen præsenteret
for status for restaureringen af fyrkomplekset og de forventede rammer for den kommende udstilling ved fyret.
Ved Bovbjerg Fyr fortalte to frivillige og den ansatte fyrmoster om stedets udvikling gennem de 12 år, det har
fungeret som kulturhus. Besøget gav ideer og fornyet
blod på tanden ift. det arbejde, vi selv stod overfor, med
opstart af en kaffestue ved Lodbjerg Fyr. Vi blev mindet
om vigtigheden af at give gæsterne en god og særlig
oplevelse frem for lynhurtig betjening, vigtigheden af at
give plads til forskelligheden i frivilliggruppen og at man
har lov at være nybegyndere.

Der kan læses mere om det projekt i afsnit 2. Forøge sammenhængen…
’Hønsehuset’ er blevet restaureret med henblik på at give besøgende mulighed for at søge ly for vind og vejr og evt. nyde sin medbragte mad.
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På Jagt & fiskeri-dagen vises bær og urter fra
Nationalpark Thy, der kan spises eller bruges i
kryddersnaps.

VÆRT PÅ TUR OG VED ARRANGEMENTER
Nationalparkværterne formidler også om både nature og
kulturhistorie på et væld af forskellige ture og arrangementer. De tager imod passagererne på turistbus 88, hvor
de fortæller om seværdigheder på ruten. De afholder
gratis formidlingsture om det gamle Agger, klithedens
kunstnere, Sorte Næse og byder på vandretur fra redningsstationen i Lyngby til Batteriet fra 2. Verdenskrig.
Et af de større arrangementer er Gå i gang-turene, som
arrangeres og afholdes af Nationalpark Thy VENNER.
Gåturene foregår hver tirsdag formiddag i sommerhalvåret og efterårshalvåret med en mindre sommer- og
vinterpause, og foregår hver gang et nyt sted i nationalparken. Hver tur begynder med, at en frivillig vært i
Nationalpark Thy fortæller om naturen og/eller kulturhistorien det pågældende sted, og herefter går deltagerne
i samlet flok de 5-8 km. Gå i gang-turene blev første
gang afholdt i 2010, og de er fortsat meget populære.
I 2019 fik mere end 1.500 deltagere glæde af de 26
afholdte ture, hvorpå der sammenlagt blev tilbagelagt
godt 132 km.
For tredje år blev der arrangeret Spring på cyklen-ture, hvor der syv gange i perioden april til oktober blev
arrangeret både en kort og en lang guidet cykeltur på
forskellige lokaliteter rundt omkring i nationalparken. I
2019 var der knap 90 deltagere i alt, og turene strakte
sig samlet set over 415 km.

Nationalparkens frivillige værter har igen repræsenteret Nationalpark Thy ved flere arrangementer i løbet
af året til stor gavn for udbredelsen af kendskabet til
nationalparken. I 2019 talte arrangementerne bl.a.
Naturstyrelsens årlige jagt- og fiskeridag, julemessen i
Nørre Vorupør, Naturmødet i Hirtshals og Frivillig Fredag
i Thisted. I slutningen af januar 2020 repræsenterer bl.a.
medlemmer fra Nationalpark Thy VENNERS bestyrelse
nationalparken ved en stor messe i Viborg med forventede 5.000 deltagere.
De frivilliges formidling af nationalparken findes også
online, hvor en gruppe af frivillige fotografer formidler
store og små nyheder på Facebook-siden ”Nationalpark
Thy fotoreportere”. Opslagene omhandler typisk aktuelle begivenheder, som nationalparkens besøgende kan
komme ud og opleve. Det kan være om alt fra blomstrende lyng, restaurering af Lodbjerg Fyr og smukke
vinterbilleder fra nationalparken.
NATURPLEJE OG VEDLIGEHOLD
Naturpleje og vedligehold er også et af fokusområderne
i det frivillige arbejde. Opgaverne udføres både af nationalparkens fasttilknyttede frivilliggrupper og på projektbasis. Naturplejeprojekterne omhandler gerne bevarelse
af de lysåbne naturtyper som klithede, hede og eng og/
eller har fokus på at rydde invasive arter, der ellers kan
bringe de hjemmehørende og mere udsatte arter i knæ.
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NATURENS BESØGSVENNER – OVERVÅGNING OG
PLEJE AF SJÆLDNE PLANTER
Naturens Besøgsvenner er et citizen science projekt,
hvor frivillige hjælper med at få en større viden angående den natur vi forvalter.
Naturens Besøgsvenner har til formål at følge og sikre
pleje af sjældne plantearter i nationalparken, gennem
en løbende monitering af en række populationer. Det
sker et samarbejde mellem Biologisk Forening for Nordvestjylland (BFN), Naturstyrelsen Thy og Nationalparkfond Thy.
BFN er dataansvarlig, og videreformidler data til Naturstyrelsen, som anvender data dels til planlægning af
plejetiltag og dels til de såkaldte ”pas på-kort”, som
anvendes til at sikre en skånsom drift af deres arealer.
Nationalparkfond Thy og BFN koordinerer de årlige indsatser – og nationalparkfondens frivillige udgør besøgsvennerne.
Et årsforløb i Naturens Besøgsvenner starter med koordinering, af hvilke forekomster der skal besøges og
af hvem. Herefter afholdes der opstartsmøde med de
frivillige, dataindsamling, analyse af data og endeligt
et afsluttende evalueringsmøde. Koordineringsarbejdet
m.m. gennemføres i samarbejde mellem de involverede
parter.
Projektet har kørt siden 2013, og det har vist sig, at ca.
15 frivilliggrupper fungerer optimalt. Dog er der mange,
der gerne vil være med, og derfor er nogle af holdene
udvidet en smule. Tilslutningen til projektet kan ses i
tabellen her under.
Antal
grupper

Antal
frivillige

Antal tilsete
forekomster

2013

5

10

16

2014

12

20

46

2015

11

18

62

2016

14

22

58

2017

14

24

69

2018

16

29

71

2019

16

30

64

De frivillige besøgsvenner er meget engagerede i arbejdet, og at de gør sig gode overvejelser under dataindsamlingen. Derudover var der flere, som ønskede at
udføre mere pleje i løbet af året.
Der indgår ca. 250 planteforekomster i projektet fordelt
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på 19 arter. Med undtagelse af skotsk lostilk registreres
bestandene i en fireårig cyklus (skotsk lostilk, registreres
i en otteårig cyklus). Ved registrering af plejebehov aftales eventuelle plejetiltag nærmere med lodsejeren.
STIVOGTERE
Stivogterprogrammet, som er forankret hos foreningen Nationalpark Thy VENNER, blev oprettet allerede
før nationalparken formelt blev etableret. De omtrent
54 vandreruter i nationalparken har således i dag alle
mindst én vogter eller et vogter-par tilknyttet. Stivogterne sørger for, at der ser ordentligt ud på vandrestierne
og indrapporterer større gener til gruppens tovholder,
som er ansvarlig for samarbejdet med Naturstyrelsen
Thy. Vogterne hjælper også Naturstyrelsen Thy og Nationalpark Thy med at fylde vandretursfoldere og nationalparkfoldere op ved stierne.
PLEJE AF GRAVHØJE
Nationalpark Thy VENNER har adopteret plejen af ni
gravhøje nær Tyskebakken i Stenbjerg Klitplantage.
Gravhøjene er i 2019 af to omgange ved frivillige kræfter blevet ryddet for opvækst af kulturhistoriske hensyn,
så de fremstår synlige og ikke gror til.
SOMMERLEJR FOR STUDERENDE
I samarbejde med Naturstyrelsen Thy og Thisted Kommune har Nationalpark Thy i en årrække afholdt en
sommerlejr for unge studerende. Hvert andet år har
målgruppen været internationale studerende, og hvert
andet år studerende fra danske, naturrelaterede uddannelser. I 2019 var sommerlejren for danske studerende
fra hele landet, og på bare et døgn var tilmeldingslisten
fyldt op med arbejdsvillige interesserede.
I ugens løb fik de 15 deltagere kendskab til flere af
nationalparkens naturtyper, heriblandt den særlige og
sjældne klithede samt lysåbne enge med sjældne orkideer. De tilmeldte på dette års lejr repræsenterede mange
forskellige naturrelaterede uddannelsesretninger fra seks
forskellige uddannelsesinstitutioner.
For at bevare de lysåbne naturarealer og de dertilhørende arter udførte deltagerne i dagene for lejren flere
naturplejeprojekter, herunder:
•

Høslæt på engareal ved Tved Plantage

•

Fjernelse af pil og birk på Søbakkerne ved Nors Sø

•

Reetablering af en tilgroet mose

•

Rydning af de invasive arter, bjergfyr og contortafyr

Det var dog ikke kun hårdt arbejde; der var også tid til
hygge og lærerige oplevelser blandt andet i den nyligt
brændte skov ved Stenbjerg, ved kystskrænterne ved
Lodbjerg samt i form af at sanke og lave mad fra naturens spisekammer.

9. KOORDINATIONSFORUM
FOR ERHVERVSUDVIKLING

12. NATIONALPARKEN I SKOLEN OG
SKOLEN I NATIONALPARKEN

Der har siden 2016 været forskellige indledende forsøg
på at få igangsat indsatsområdet – både i forhold til Thy
Erhvervsforum og Thisted Kommunes erhvervssektion,
uden at det dog er lykkedes, bl.a. grundet stillingsskift.
Beslægtet med emnet er dog medvirken i styregruppen for et projekt, som Thisted Kommune leder, kaldet
”Udvikling af det oplevelsesøkonomiske potentiale for
Nationalpark Thy og Cold Hawaii. Der har været holdt
to møder i styregruppen i 2019, hvoraf nationalparkfonden dog kun har haft mulighed for at deltage i det ene.

BEDRE KONTAKT MELLEM NATUR OG
MENNESKER
Alle indsatser under dette er støttet med udlodningsmidler fra Friluftsrådet under overskriften ”Bedre kontakt mellem natur og mennesker”.

10. NATIONALPARK THY
PRODUKTER
Tolv af de treårige tilladelser til at bruge nationalparkens
logo på produkter, der tidligere er givet, udløb i 2019 –
og fem af producenterne genansøgte og fik tilladelserne
fornyet. Dertil kom to nye ansøgninger, hvoraf dog kun
en enkelt levede op til kriterierne. Dermed blev der givet
tilladelser til at bruge logo på honning, vildtkød, bær,
urter, brugskunst, brænde, øl, marmelader, salt og vin.
Alt sammen enten baseret på vilde planter og dyr eller
på dyrkede planter eller husdyr fra nationalparken.

11. SOCIALØKONOMISKE
VIRKSOMHEDER OG NYTTEJOBS
Der har ikke været fundet den fornødne tid til at få
indsatsområdet i gang heller i 2019. Kommunen ventes
at skulle have en væsentlig og ledende rolle i arbejdet,
hvis det skal lykkes.

JUNIOR RANGER
I skoleåret 2019/2020 gennemfører Snedsted Skole i
samarbejde med Nationalpark Thy Klasseværelset et Junior Ranger valgfag med 24 elever. Målet med valgfaget
er, at en Junior Ranger kan formidle og bruge naturen
på naturens præmisser, herunder udvise en ansvarlig
adfærd over for natur- og kulturværdier. Mange af de
forløb, som anvendes i Junior Ranger undervisningen,
kan også bruges af andre overbygningsklasser.
NYE UNDERVISNINGSFORLØB, LEJRSKOLETILBUD
OG LÆRERKURSER
I samarbejde med forskellige partnere, er der i 2019 udviklet fem nye undervisningsforløb knyttet til Lodbjerg
Fyr. Forløbene er tilgængelige på https://undervisning.
nationalparkthy.dk. Som led i at tiltrække flere skoleklasser til Nationalpark Thy, er der udviklet et nyt site på
nationalparkens hjemmeside, som inspirerer til at tage
på lejrskole i Thy. Se siden på https://nationalparkthy.dk/
undervisning/lejrskole/
Fire lærerkurser er gennemført med 96 kursusdeltagere
med fokus på at understøtte lærerne i at flytte undervisningen ud i Nationalpark Thy.
•

Brug det nye Lodbjerg Fyr. 14 deltagere.

•

Nationalpark Thy (Oplæg på første skoledag for
lærere i Thy Hallen). 40 deltagere.

•

Fang naturens øjeblikke: 7 deltagere.

•

Hvad er NP Thy og hvordan kan vi samarbejde. 35
deltagere

Thisted Kommune afholdt i begyndelsen af august en
læringsfestival for alle kommunens lærere og pædagoger, hvor Nationalpark Thy var inviteret til at medvirke
– bl.a. med et oplæg om nationalparkens tilblivelse og
organisering, som fik en overvældende tilslutning med
ca. 80 tilhørere.
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NATIONALPARKSKOLEN – ET KOMPETENCELØFT
FOR LOKALE BORGERE, FRONTPERSONALE,
FRIVILLIGE OG FORMIDLERE
I 2019 har 361 personer deltaget i et kursus under Nationalparkskolen. Den største satsning i 2019 var en række kulturhistoriske studieaftener, som blev gennemført
i et samarbejde med Museum Thy. Læringsmålet var,
at deltagerne opnåede viden om fem karakteristiske kulturhistoriske temaer for Nationalpark Thy, blev i stand
til at fortælle om udvalgte emner til venner og familie,
og endelig at de blev i stand til selv at finde kilder og
informationer. De enkelte aftener tog udgangspunkt i et
tema fra nationalparkens hæfte ”I historiens spor med
Pil og Storm”:
•

Oldtid og middelalder i Nationalpark Thy (kampen
i fortiden)

•

Sandflugt og sandflugtsbekæmpelse (kampen mod
sandet)

•

Levet liv i Nationalpark Thy, fiskerlejer, klitbebyggelser, trosliv, kunst (kampen for livet)

•

Redningsvæsen, fyrtårne, kystsikring (kampen mod
havet)

•

Krigenes spor i Nationalpark Thy (kampen mod
fjenden)

•

13. FORSKNING I NATIONALPARK
THY OG BROBYGNING TIL
BOSÆTNING
NATIONALPARK THYS LITTERATURDATABASE
I samarbejde med Thisted Bibliotek er der tidligere
blevet etableret en litteraturdatabase (http://litteraturdatabasen.nationalparkthy.dk/), som gør det lettere for
forskere og andre at finde litteratur relateret til nationalparken på forskellige måder. Databasen søges opdateret
løbende.
FORSKNINGSPROJEKTER
Nationalparkfond Thy har en stor interesse i at få
studerende fra forskellige forsknings- og undervisningsinstitutioner til området for at fortage forskellige
undersøgelser i området. Dels giver det de studerende
et forhold til Thy, men det giver også en viden omkring
naturen i Thy, som kan forbedre den forvaltning, der bliver udøvet i området. Da nationalparken ikke just ligge
i cykelafstand fra de forskellige forskningsinstitutioner,
har nationalparkfonden valgt at kunne dække udgifter
til transport og overnatning til de studerende, der vælger at komme til nationalparken for at foretage deres
studier. Derudover er vi også behjælpelige med sparring/
vejledning i den ene eller den anden form.
I 2019 er der dækket udgifter og/eller bidraget med
vejledning i forbindelse med en række projekter:

Ekskursion til udvalgte lokaliteter.
•

Undersøgelse af muligheden for at lave artsbestemmelser af planter ved hjælp af molekylære
metoder (KU)

•

Undersøgelse af Gyvels udbredelse og udvikling syd
for Lyngby (AAU)

•

Undersøgelse af forekomster af ensianblåfugl (AU)

Herudover har Nationalpark Thy i 2019 – ligesom i 2017
og 2018 – været værter for besøg af en gruppe arkitektstuderende fra Kunstakademiet i København, som
over tre uger i efteråret på forskellig vis har arbejdet
med bygningskomplekser til kropskultur og supplerende udadvendte funktioner i en lokal kontekst i Agger,
nationalparken og Thy i øvrigt.
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NATIONALPARKPLANENS ØVRIGE PRIORITEREDE INDSATSOMRÅDER (14-22)

Bestyrelsen har til enhver tid mulighed for, ud over
de højest prioriterede indsatsområder, at gennemføre
projekter i øvrigt fra lavere prioriterede indsatsområder.
Det kan fx ske, hvor der er andre, der tager initiativ til
noget, som nationalparkfonden med fordel kan bidrage
til. Eller det kan være i tilfælde, hvor nogle forudsætninger har ændret sig siden nationalparkplanens tilblivelse
og der er opstået et problem, som bestyrelsen beslutter
sig for at søge løst.
15. BEKÆMPELSE AF INVASIVE ARTER
Naturstyrelsen Thy og Thisted Kommune har i 2019
afsluttet EU Life Redcoha projektet, som har omfattet
rodfræsning m.v. at store bestande af rynket rose i
Natura 2000 områderne i Nationalpark Thy. Arbejdet
har været fulgt af Nationalpark TV holdet og har været
emne i flere af udsendelserne i 2019, der har været med
til at formidle indsatsen over for et bredt publikum.
18. ETABLERING AF HELÅRSGRÆSNING I STORE FOLDE
Indhegning syd for Klitmøller
I et samarbejde mellem Naturstyrelsen Thy, Thisted
Kommune og Nationalparkfond Thy er der blevet søgt
midler hjem hos Landbrugsstyrelsen til at etablere en
indhegning af et godt 200 ha stort klithedeareal mellem
Klitmøller og Vangså. Området skal afgræsses af shetlandsponyer året rundt, eventuelt i en kombination med
kreaturer. Effekten af afgræsningen på vegetationen

vil blive undersøgt forventeligt i et samarbejde mellem
Thisted Kommune og Nationalparkfond Thy. Håbet er, at
der bl.a. skabes mere åbent sand i området gennem dyrenes tråd, og der dermed skabes mere dynamik og en
større biodiversitet. Hvis midlerne bliver tildelt projektet,
forventes det at kunne gennemføres i 2020.
20. FACILITETER
Toilet ved Lange Mole Vej
Ved den store parkeringsplads på Lange Mole Vej på Agger Tange, har Naturstyrelsen tidligere haft en toiletbygning. I 2018 traf nationalparkens bestyrelse efter længere
tids forsøg på at finde andre løsninger, beslutning om,
som led i projektet ”Trædesten til naturen” at etablere en
ny toiletbygning på stedet. Thisted Kommune og Naturstyrelsen har indvilget i at bidrage til drift og vedligehold
med hver en tredjedel. Der er i 2019 givet tilladelse til
etableringen og arbejdet er påbegyndt med henblik på
åbning i 2020. Bygningen etableres med eksterne midler i
tilknytning til projektet Trædesten til naturen.
Fugleskjul på Agger Tange
Der er i 2019 desuden søgt tilladelse til opførsel af et
fugleudkigsskjul i tilknytning til Lange Mole Vej – med
udsigt mod nord over den store lagune, hvor der tit
samler sig store mængder fugle. Fugleskjulet etableres
med eksterne midler i tilknytning til projektet Trædesten
til naturen.

Klithede ved Vangså
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PROJEKTANSØGNINGER
I januar 2019 kunne Støtteforeningen Nationalpark
Thy overrække 1,5 mio. kr til nationalparkcentret til
nationalparkens bestyrelsesformand. De 1,5 mio. kr er
resultatet af en indsamling, hvor 38 virksomheder, 24
foreninger og 178 privatpersoner har bidraget.
Der har i 2019 herudover været skrevet ansøgninger til
tre fonde i relation til at få den endelige finansiering
af det samlede ca. 81 mio. kr store projekt ”Trædesten
til naturen” på plads. En af ansøgningerne blev imødekommet – med 3 mio. kr fra Augustinus Fonden, hvilket
førte finansieringen af projektet helt i mål.

NATIONALPARKERNES
FORMANDSFORUM
Der har i 2019 været holdt to møder i nationalparkernes
formandsforum, hvor der drøftes sager af fælles interesse og udveksles erfaringer blandt nationalparkernes
formænd og ledere. Dertil kommer, at formandsforum
i foråret havde et møde med Miljø- og Fødevareministeriets departement, Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen
omkring samarbejde. Grundet den problematik, der blev
identificeret i 2017 omkring udbetaling af erstatning i
naturgenopretningsprojekter og EU’s de minimis forordning, har der desuden været et møde i departementet i
sommeren 2019.

NETVÆRK OG
SAMARBEJDE
COLD HAWAII-RÅDET
Nationalpark Thy har en plads i Cold Hawaii-rådet, der
blev nedsat i 2017 på Thisted Kommunes. Rådet er
besat af frivillige og administrative repræsentanter for
en række organisationer, der har interesse i at udvikle
Cold Hawaii til gavn for surfsporten, erhvervslivet og
turismen i kommunen. Det drejer sig om Surfklubben
NASA, Friends of Cold Hawaii, Dansk Sejlunion, Dansk
Surf- og Raftingforbund, Surfcompagniet Nr. Vorupør,
Thy Erhvervsforum, Thy Turistforening, Thisted Kommune og Nationalpark Thy. Rådet har haft til opgave at
udvikle en ny version af masterplanen for Cold Hawaii,
der blev færdiggjort af rådgiverne i efteråret 2019.
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Masterplanen bygger videre på den ”trædestensmodel”,
som Nationalpark Thy har udviklet i samarbejde med
Nordea-fonden. Masterplanen for Cold Hawaii foreslår
således, at der udvikles både grønne (natur) og blå (surf)
trædesten, og at surfing kan ses som en tredje aktivitet
– ud over vandring og cykling.
NETVÆRK OG SAMARBEJDE I ØVRIGT
Nationalparkens sekretariat har i 2019 vedligeholdt
og udbygget et rigt netværk af samarbejdsparter m.v.
Grundtanken er, at det er af største vigtighed at aktivere de mange kræfter, der findes i samfundet omkring
os – lokalt, regionalt, nationalt og internationalt – som
arbejder med emner af relevans for Nationalpark Thy.
Bl.a. herfor er Nationalpark Thy medlem af EUROPARC
Federation, men har ikke deltaget i nogen møder i det
regi i 2019 grundet travlhed med andre opgaver.
Dertil kommer medvirken i møder, konferencer og
workshops i en række relevante fora og netværk i
Danmark. I 2019 har det bl.a. resulteret i at deltage i
Naturmødet i Hirtshals, samt i forskellige arrangementer
som ”Fingeraftryk på Nordjyllands turistmæssige fyrtårne” hos Visit Nordjylland, ”Vores natur” hos Danmarks
Radio, Biodiversitetssymposium 2019 på Aarhus Universitet (med et oplæg om ensian-blåfugl), indvielse af
”Collective Impact projekt” i Jammerbugt Kommune,
workshop om fælles varemærkeordning for fødevarer
fra Thy hos Food Cluster Thy, klitforvaltningsworkshop,
Aarhus Universitet, Naturvejledning som ressource hos
Nordea-fonden, IPBES-symposium om biodiversitet og
klima, seminar om mere natur i Danmark på kort og
længere sigt – natur- og nationalparkernes rolle på
Roskilde Universitet, Center for Natur- og Nationalpark
Forskning, samt Wilhjelmkonferencen arrangeret af DN’s
studenterkomité,
Derudover har der været afholdt et møde om mulige
samarbejdsprojekter med Nationalmuseet. Nationalpark
Thy har desuden haft faglige besøg fra fx Skien i Norge, en VL-gruppe, et kontor i Region Nordjylland, Visit
Nordjylland, samt en delegation fra forskellige organisationer i Sichuan-provinsen i Kina, der på en tur til
Danmark og Finland søgte inspiration til organisering af
naturforvaltning.

BEMÆRKNINGER TIL
ÅRSREGNSKABET

OVERSIGT
OVER BILAG

REDEGØRELSE FOR RESERVATION
Årets økonomiske resultat viser et resultat på 1,3 mio.
kr, som medvirker til, at opsparingen med udgangen af
2019 var på 7,0 mio. kr. Heraf er 2,1 mio. kr reserveret
til gennemførelse af projekter, det ikke har vist sig muligt at gennemføre i 2019 (fx på grund af såvel problemet i relation til de minimis forordningen som forsinkelser grundet det våde efterår). De resterende 4,8 mio. kr
er reserveret til delvis at dække egenfinansieringen af
de mange eksternt finansierede projekter ”Trædesten til
naturen”. En oversigt over reservationerne kan findes i
bilag 3.

BILAG 1.
ÅRSRAPPORTBILAG FRA MILJØSTYRELSEN
BILAG 2.
SAMLET OVERSIGT OVER TILSAGN, TILSKUD M.V.
TIL NATIONALPARK THY 2008-18
BILAG 3.
RESERVATIONER
BILAG 4.
OVERSIGT OVER AKTIVITETER I NATIONALPARK
THY 2018 I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSENS
FORMÅL OG MÅLSÆTNINGER
BILAG 5.
KORTBILAG TIL INDSATSOMRÅDER 1-3
BILAG 6.
OVERSIGT OVER ORGANISATIONEN
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BILAG 1.
ÅRSRAPPORTBILAG FRA MILJØSTYRELSENS ÅRSRAPPORT
BIDRAG FRA NATIONALPARK THY TIL ÅRSRAPPORT
FOR 2019.
UDDRAG FRA ÅRSBERETNING:
Nationalparkfond Thy har i 2019 arbejdet for at styrke
sammenhængen i klitnaturen og genskabe naturlig hydrologi på flere mindre, privatejede arealer, bl.a. til gavn
for padder og ensian-blåfugi.
Afklaring i relation til indgåelse af aftaler på større
arealer i relation til EU’s de minimis forordning pågår
stadig i ministeriet. En basisregistrering af nationalparkens botanik blev i gangsat i 2019, som afsluttes
2020. Lodbjerg Fyr blev indviet i maj 2019 efter at have
gennemgået en omfattende, men nænsom restaurering
og indretning til en “trædesten til naturen” med bl.a.
kaffestue, udstilling og natiirrum takket være betydelige
bidrag fra fonde m.v. og en stor indsats fra en gruppe
frivillige håndværkere. I 2019 blev stregerne tegnet til
Nationalparkcenter Thy og hov edprojektet færdiggjort
mhp. etablering i 2020-21, som det største enkeltelement i projektet “Trædesten til naturen”.
Nationalpark TV sendte for 10. og sidste år i træk
ugentlige udsendelser fra Nationalpark Thy, der via
aftaler med 5 af 8 regionale TV2 stationer nåede ud til
ca. 2,7 mio. danskere. Netværket af frivillige i Nationalpark Thy voksede i 2019, bl.a. takket være mange nye
frivillige, der bidrog til at gøre Lodbjerg Fyr til et ekstra
godt sted at gæste med bl.a. fortællinger og mulighed
for at købe kaffe og hjemmebag.
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KORTE FAKTA OM NATIONALPARKEN:
Nationalparkfond Thy har til ansvar at etablere og
udvikle Nationalpark Thy, der med 244 km2 rummer en
enestående og storslået klitnatur, der er skabt af havet,
vinden, sandet og saltet. Området rummer desuden en
historie, der vidner om menneskets kamp mod sandet
gennem århundreder.
Visionen er, at den værdifulde natur styrkes og beskyttes, og samtidig kan være til glæde for mange besøgende og til gavn for lokalsamfundet. Nationalparkfonden
beskæftigede ultimo 2019 11 ansatte (heraf i på orlov
og 2 på barsel). Hertil kommer en stor indsats fra de
medvirkende organisationer samt mere end 150 aktive
frivillige.

RESULTATOPGØRELSE:
INDTÆGTER

(kr)
Finanslovsbevilling
Bevilling

9.200.000

Finanslovsbevilling i alt

9.200.000

Øvrige Indtægter
NPT Administration, budget og bevilling

3.400

NPT Nationalpark TV

288.000

NPT Formidlingssteder

891.595

Øvrige indtægter i alt

1.182.995

Indtægter vedr. eksternt finansierede projekter i 2018
Trædesten til naturen

Lodbjerg Fyr1

4.201.355

Trædesten til naturen

Nationalparkcenter2

2.706.522

Trædesten til naturen

Bedre forhold mellem natur og mennesker3

Trædesten til naturen

Formidling og friluftsliv4

Trædesten til naturen

Ekstra Frivilligkoordinator (LØN)5

270.957

Trædesten til naturen

Involverende naturformidling6

120.965

Indtægter vedr. eksternt finansierede projekter i 2019 i alt
INDTÆGTER I ALT

460.955
1.437.914

9.198.669
19.581.663

Med bidrag fra Færchfonden, Realdania, Nordea-fonden, Friluftsrådet, Thisted Kommune og Naturstyrelsen
Med bidrag fra Thisted Kommune, A. P. Møller Fonden, Nordea-fonden, Realdania, Augustinus Fonden, William Demant Fonden samt Stotteforeningen Nationalpark Thys indsamling med bidrag fra 38 virksomheder, 24 foreninger og 178 privatpersoner.
3
Med bidrag fra Friluftsrådet
4
Med bidrag fra Nordea-fonden og Region Nordjyllands Vækstforum
5
Bidrag fra Nordea-fonden
6
Med bidrag fra Friluftsrådet
1
2
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UDGIFTER

(kr)

Udviklings- og driftsopgaver
NPT Administration, budget og bevilling

894.848

NPT Bestyrelse, råd og udvalg

604.731

NPT Nationalparkplan & beretning

48.961

NPT Naturlig hydrologi

487.209

NPT Forøge sammenhæng i klithedenatur

984.298

NPTVidensgrundlag for adaptiv naturforvaltning

366.345

NPT Vestergaard - Ensianblåfugl

396.293

NPT Kulturhistorisk atlas
NPT Friluftsfaciliteter
NPT Masterplan for formidling
NPT Informationsvirksomhed
NPT Nationalpark TV

56.266
6.906
13.523
235.096
1.390.789

NPT Et stærkt brand, inkl, formidling

53.144

NPT Naturmode Hirtshals

41.682

NPT Formidlingssteder

1.041.900

NPT Forskning og brobygning

154.004

NPT Netværk af frivillige

362.282

NPT Frivilligsatsning

1.887

NPT Koordinationsforum for erhvervsudvikling

10.801

NPT Nationalpark Thy produkter

12.850

NPT Nationalparkcenter

2.822

NPT Vores Natur

3.526

UDVIKLINGS- OG DRIFTSOPGAVER I ALT

7.170.162
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Udgifter vedr. eksterntfinansierede projekter i 2019

(kr)

Trædesten til naturen

Lodbjerg Fyr

5.133.298

Trædesten til naturen

Nationalparkcenter

2.968.507

Trædesten til naturen

Bedre forhold mellem natur & mennesker

Trædesten til naturen

Formidling & friluftsliv

Trædesten til naturen

Ekstra Frivilligkoordinator (LØN)

270.957

Trædesten til naturen

Involverende naturformidling

157.312

580.807
2.014.150

Udgifter vedr. eksterntfinansterede projekter i 2019 i alt

11.125.032

UDGIFTER I ALT

18.295.194

ÅRETS RESULTAT

1.286.469

Opsparing

(kr)

Opsparingen ultimo 2019 udgjorde:

7.027.573 kr.

Opsparingen er reserveret som egenfinansiering ift. eksternt finansierede projekter under Trædesten til naturen
til en samlet værdi af Ca. 8i mio. kr. alt inklusive (både kontant tilskud og in kind tilskud), samt til gennemførelse
af et større naturgenopretningsprojekt “Grønslæts Rende”, der afventer afklaring i relation til de minimisforordningen i ministeriet.
Øvrige balanceposter.

(kr)

Arbejde udført for fremmed regning. tilgodehavender i alt:

9.098.614

Trædesten til naturen

Lodbjerg Fyr

3.416.648

Trædesten til naturen

Nationalparkcenter

1.606.792

Trædesten til naturen

Bedre forhold mellem natur & mennesker

1.196.010

Trædesten til naturen

Formidling & friluftsliv

2.247.337

Trædesten til naturen

Ekstra Frivilligkoordinator (LØN)

483.749

Trædesten til naturen

Involverende naturformidling

148.078

Hensættelse, feriepengeforpligtelse:

758.828

Nationalparkfond Thy har ingen hensættelser til tilskud.
NOTE OM ANLÆGSAKTIVER:
Nationalparkfond Thy har et enkelt anlægsaktiv:
Svaneholmhus, Aggervej 35, 7770 Vestervig,
der blev opført i 2012 for ca. 3,5 mio. kr
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LEDELSESPÅTEGNING:
Nationalparkfond Thys regnskab indgår i henhold til indgåede aftaler i Miljøstyrelsens årsrapport for 2019.
Regnskabet udføres afNaturstvrelsen, mens Miljøstyrelsen fører tilsyn med nationalparkfondene.
Årsregnskabet indgår desuden som bilag til nationalparkfondens årsberetning for 2019.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiviteter for perioden 1. januar
2019 til 31. december 2019.
Hurup d. 5. februar 2020

Torben Juul-Olsen
Bestyrelsesformand
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Else Østergaard Andersen
Leder

BILAG 2.
OVERSIGT OVER EKSTERNE TILSAGN,
NATIONALPARK THY 2008-2019
DIREKTE TILSAGN OM
TILSKUD

VÆRDI FOR
NP THY

Radio- og TV-nævnet

Tilskud til Nationalpark TV, 2009-2013

610.439

Friluftsrådet

Tilskud til FormidlingsNetværk Nationalpark Thy 2011-2013

Thisted Kommune

Tilskud til istandsættelsesarbejder på Lodbjerg Fyr 2011-2012

200.000

Lokale- og Anlægsfonden

Tilskud til Svaneholmhus, faciliteter

300.000

Arbejdsmarkedets Feriefond

Tilskud til Svaneholmhus, formidling

650.000

Snedsted Nørhå Sparekasses Jubilæumsfond

Tilskud til film om Ålvand Klithede

35.000

Færch fonden

Tilskud til forprojekt, Lodbjerg Fyr

100.000

Region Nordjylland

Tilskud til projekt "Erhvervsudvikling i Nationalpark Thy - netværksdannelse og kompetenceudvikling"

250.000

Naturstyrelsen

Tilskud til formidling på Lodbjerg Fyr (som led i et større projekt,
der søges finansieret)

600.000

Naturstyrelsen

Tilskud til Lodbjerg Fyr - restaurering og formidling

1.500.000

Thisted Kommune

Tilskud til Lodbjerg Fyr - restaurering og formidling

600.000

Friluftsrådet

Tilskud til "På sporet af Nationalpark Thy

Region Nordjylland

Tilskud til "Nationalpark Thy Møbler"

Friluftsrådet

Tilskud til FormidlingsNetværk Nationalpark Thy 2014-2016

1.170.000

Thisted Kommune

Tilskud til Nationalparkcenter Thy

2.000.000

Region Nordjylland,
Thisted Kommune og Thy
Turistforening

Tilskud til "Mere end øjet ser"

Friluftsrådet

Tilskud til "Mistbænk binder skoler og Nationalpark Thy sammen"

14.700

Friluftsrådet

Tilskud til High5 - formidling af karakteristiske arter

30.000

Børns møde med kunsten

Tilskud til "Landshape - udvikling og afprøvning af undervisningsforløb

34.533

Realdania

Tilskud til Lodbjerg Fyr - restaurering og formidling

Thisted Kommune

Øget tilskud til Lodbjerg Fyr - restaurering og formidling

Friluftsrådet

Tilskud til "High5 - Historic"

Friluftsrådet

Tilskud til "Trædesten til naturen - bedre kontakt mellem natur og
mennesker"

1.300.000

72.500
155.000

280.000

3.600.000
800.000
65.500
2.098.500
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Nordea-fonden

Tilskud til "Trædesten til naturen"

Naturstyrelsen Thy

Tilskud til restaurering af klimaskærmen på Lodbjerg Fyr

Thisted Kommune

Tilskud til "Trædesten til naturen"

5.000.000

Vækstforum Nordjylland:
Regionsrådets udviklingsmidler

Tilskud til "Trædesten til naturen"

2.800.000

Friluftsrådet

Tilskud til "Involverende naturformidling"

Johanne Henriette og
Hans Kr. Madsens Hjælpefond for Dyr af 31/12
1999

Tilskud til "Mere dyreliv på din sommerhusgrund i Nationalpark
Thy"

30.000

Støtteforeningen Nationalpark Thy m.fl.

Tilskud til Nationalparkcenter Thy gennem indsamling blandt erhvervsliv, foreninger og private

1.505.000

Salg af tv-udsendelser
(2010-2017)

TV Midt-Vest (Mokka), TV2 Nord (Salto) og TV2 Øst

2.328.500

Realdania

Tilskud til Nationalparkcenter Thy

3.500.000

A. P. Møller Fonden

Tilskud til Nationalparkcenter Thy

8.000.000

Oticon Fonden / William
Demant Fonden

Tilskud til Nationalparkcenter Thy

1.000.000

Augustinus Fonden

Tilskud til Nationalparkcenter Thy

3.000.000

VÆRDI AF DIREKTE
TILSKUD I ALT

13.820.000
600.000

370.000

58.419.672

VÆRDI AF PROJEKTER, HVOR NP THY ER PARTNER I EKSTERNT FINANSIEREDE PROJEKTER, M.M.
Erhvervsministeriets konkurrenceudsatte pulje

Powered by Cycling - Panorama, 2014-15 (Lead partner: Østdansk
Turisme)

3.764.600

Radio- og TV-nævnet

Tilskud til Nordvestjysk Lokal TV (2014-19)

2.366.093

VÆRDI AF PARTNERSKABERNE FOR NATIONALPARK THY OG
PROJEKTET I SIN HELHED

TILSKUD M.M. SOM HELT ELLER DELVIST INDGÅR ELLER KOMMER TIL AT INDGÅ I NATIONALPARK THYS REGNSKABER
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6.130.693

64.550.365

OVERSIGT OVER "IN KIND" TILSKUD TIL NATIONALPARK THY
TV Midt-Vest

Stiller arkivmateriale gratis til rådighed for Nationalpark TV

ikke værdisat

Thisted Kommune

Betaler en del af huslejen for besøgscentret v. Stenbjerg Landingsplads

ikke værdisat

Thisted Kommune

Har overdraget en grund og saneret udenomsarealer ved Svaneholmhus, Aggervej 35

Thisted Kommune

Har givet tilsagn om vederlagsfri benyttelse af grund til Nationalparkcenter samt værdi af p-pladser

Thisted Kommune

Hanstholm Fyr, restaurering (igangværende)

Thisted Kommune

Skoleindsats

Thisted Kommune

Skolen i Nationalparken (Klasseværelset)

Naturstyrelsen Thy

Faciliteter i parken (ikke penge der indgår i vores budget, men
brugt i NP Thy)

300.000

Thisted Kommune

Produktion og opsætning af skilte til seværdigheder i NP Thy
(check tallet ved lejlighed)

180.000

IN KIND YDELSER I ALT

300.000
3.000.000
16.000.000
600.000
69.000

20.449.000
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OVERSIGT OVER PROJEKTER, SOM NATIONALPARK THY HAR BIDRAGET TIL (FX KONTANT TILSKUD,
STØTTESKRIVELSE TIL FONDSANSØGNINGER, IN KIND YDELSER FX I FORM AF MANDTIMER M.M.)
Arbejdsmarkedets Feriefond, Trafikministeriet,
m.fl.

"Adgang til Nationalpark Thy" (projektejer Naturstyrelsen Thy)

Erhvervsministeriets konkurrenceudsatte pulje

Oplevelsesbaseret Kystturisme, delprojekt "Kysten som servicelandskab" (Projektejer Visit Nordjylland)

500.000

15. Juni Fonden

Den terrestriske leddyrsfauna i Nationalpark Thy; Klitter, klitheder
og hedemoser (Aarhus Universitet)

313.000

15. Juni Fonden

Mosserne i Nationalpark Thy (HabitatVision)

500.000

15. Juni Fonden

Laverne i Nationalpark Thy (HabitatVision)

559.578

Friluftsrådet, Lokale
Grønne Partnerskaber,
Lokalsikringsprisen,
Folkeoplysningsudvalget
i Thisted Kommune samt
Dansk Tennis Fond

Gå-nu-nat shelter til større grupper (DDS Klitdivision efter aftale
med Naturstyrelsen Thy)

368.181

Realdania

Yderområder på forkant (Thisted Kommune)

500.000

Danmarks Naturfredningsforening med tilskud fra VELUX FONDEN

Grønt Guld - aktiv i naturen: Folk & Fisk

EU Life+ Redcoha

Naturstyrelsens andel af projektet, som udføres i Nationalpark Thy

ikke opgjort

EU Life+ Redcoha

Thisted Kommunes andel af projektet, som udføres i Nationalpark
Thy

2.750.000

Den Danske Naturfond

Indsats for Ensian-Blåfugl ved Vestergaard i Nationalpark Thy

476.560

Erhvervsministeriets
Landdistriktspulje

Tilskud til "En dag i vildmarken"

165.000

LAG Thy-Mors

Tilskud til "En dag i vildmarken"

168.050

15. Juni Fonden

Guldsmede i Nationalpark Thy

193.101

I ALT

31.231.227

16.000

37.740.697

SAMLET VÆRDI TILFØRT UDOVER MIDLER FRA FINANSLOVEN TIL NATIONALPARK THY

122.740.062

Dertil kommer, at området efter udpegningen af Nationalpark Thy generelt har tiltrukket donationer fra fonde,
tilskud fra LAG-midler m.m., hvor nationalparken ofte angives som årsag til bevillingen

Finanslovsbevillinger 2008-19
SAMLET VÆRDI TILFØRT OMRÅDET
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81.625.000
204.365.062

BILAG 3.
NATIONALPARK THY OVERSIGT OVER RESERVATIONER ULTIMO 2019
Reserveret til indsatsområder

Reserveret
(år)

Beløb (kr.)

Beløb videreført til
2019(kr.)

Forbrug
2019

Beløb videreført til
2020(kr.)

Aktiveres
(år)

Naturlig hydrologi - Grønslet
Rende

2016-2019

1.834.726

1.834.726

0

1.834.726

2021

Vidensgrundlag for natur

2019

500.000

73.500

2020

Basisregistrering - karplanter

2019

91.000

91.000

2020

Kulturhistorisk atlas

2019

50.000

50.000

2020

Netværk af frivillige - Tyskkursus

2019

20.000

20.000

2020

Lokalløn 2019

2019

50.000

50.000

2020

1.834.726

2.119.226

2020-21

Beløb videreført til
2019 (kr.)

Beløb videreført til
2020(kr.)

Aktiveres
(år)

SUM INDSATSOMRÅDER

TRÆDESTEN TIL NATUREN (TTN) 2017-2021
EKSTERNT FINANSIEREDE
PROJEKTER

Reserveret
(år)

Beløb (kr.)

TTN Nationalparkcenter

2017-2019

2.714.303

2.676.072

261.984

2.414.088

2020-21

TTN Lodbjerg Fyr

2017-2019

1.840.177

972.721

931.943

40.778

2020

TTN Formidling & friluftsliv

2017-2019

5.733.399

4.637.820

576.236

4.061.584

2020-21

TTN Bedre forhold mellem
natur og mennesker

2017-2019

466.102

318.791

119.852

198.939

2021

TTN Involverende naturformidling

2017-2019

150.350

142.216

36.347

105.869

2020-21

Heraf løn, der finansieres ud
af den årlige bevilling
SUM TTN EGENFINANSIERING I ALT
RESERVATIONER I ALT

-2.033.891
10.904.331

8.747.620

4.787.367

2020-21

6.906.593
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BILAG 4.
OVERSIGT OVER AKTIVITETER I NATIONALPARK THY 2019 I
HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSENS FORMÅL OG MÅLSÆTNINGER
OVERSIGT OVER AKTIVITETER I NATIONALPARK THY 2019
Nedenfor opgøres nationalparkens aktiviteter i forhold til bekendtgørelsens formål og målsætninger.
§2, 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
§3, 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.

Aktivitet/Projekt

Forventet effekt

Ressourceforbrug (kr./
tid)

Gearing af indsats (kr./
tid).

440118/910155
Førby Sø
Genskabelse af naturlig
hydrologi

Mere fugtig klitnatur med
en højere biodiversitet

126.750 kr.
Dertil kommer arbejdstid
– løn kan ikke konteres på
lokalopgaver og er derfor
konteret på opgaveniveau.

SLING-praktikant: 56 t
Hertil kommer de private
lodsejeres involvering og
tidsforbrug.

440118
Hvidbjerggård Sø
Genskabelse af naturlig
hydrologi

Mere fugtig klitnatur med
en højere biodiversitet

20.000 kr.
Dertil kommer arbejdstid
– løn kan ikke konteres på
lokalopgaver og er derfor
konteret på opgaveniveau.

SLING-praktikant: 35 t
Hertil kommer de private
lodsejeres involvering og
tidsforbrug.

440118
Løn og kørsel ifm. ovenstående projekter

Mere fugtig klitnatur med
en højere biodiversitet

340.459 kr.

440120/910114
Basisregistrering Karplanter

Bedre viden om det botaniske indhold i NP Thy.
Viden om samspil mellem
lav, mos og karplanter

59.092 kr.
Dertil kommer arbejdstid
– løn kan ikke konteres på
lokalopgaver og er derfor
konteret på opgaveniveau.

Aarhus Universitet følger herudover vegetationsudviklingen i nogle
permanent udlagte plots
i forbindelse med et
feltkursus. Årligt skønnes
anvendt ca. 500 frivilligtimer på opgaven.

440120
Basisregistrering Guldsmed

Bedre viden om forekomster af guldsmede i NP
Thy

25.000 kr.
Dertil kommer arbejdstid – som er konteret på
opgaveniveau.

Arbejdet er udført af Jørgen Peter Kjeldsen, som
har fået bevilget yderligere 193.000 kr fra 15. Juni
Fonden.

440120
Forprojekt Flagermus

Bedre viden om forekomst
af flagermus

10.000 kr

Skønnet ca. 75 frivilligtimer

440120/910080
Naturens besøgsvenner

Pleje af sjældne arter

1.615 kr.
Dertil kommer arbejdstid
– løn kan ikke konteres på
lokalopgaver og er derfor
konteret på opgaveniveau.

28 frivillige skønnes
tilsammen at have brugt
ca. 240 t på opgaven inkl.
transport og deltagelse i
møder
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440120/910116
Fugle og Natur

Giver viden om observationer, så de kan anvendes
i et projekt. Samtidig
opfordrer vi alle til at dele
data til gavn for forskning
m.v. fx i relation til de
registreringer, der tilvejebringes med midler fra
NP Thy.

12.000 kr.Dertil kommer
arbejdstid – løn kan ikke
konteres på lokalopgaver
og er derfor konteret på
opgaveniveau.

440120
Løn og kørsel mm. i
forbindelse med ovenstående

Øget vidensgrundlag
mhp. adaptiv naturforvaltning.

258.638 kr.

440122/910068
Sommerlejr for unge
fra naturvidenskabelige
uddannelser i Danmark.
- Høslæt på engareal ved
Tved Plantage - Fjernelse
af pil og birk på Søbakkerne ved Nors Sø - Reetablering af en tilgroet
mose - Rydning af invasive arter af bjergfyr og
contortafyr

Forbedrede naturværdier
gennem naturpleje. Øget
viden og praktisk erfaring
om naturforvalt-ning og
arbejdet i NP Thy blandt
studerende.

17.158 kr. Dertil kommer
arbejdstid – løn kan ikke
konteres på lokalopgaver
og er derfor konteret på
opgaveniveau (440143).

Fugle og Natur er en
database, der er åben for
indtastning af observationer i naturen for alle.
Det er ikke søgt opgjort,
hvilken værdi der ligger i,
at mange indtaster observationer i databasen eller
hvor mange timer, der
bruges – i felten og med
indtastning.

Sommerlejren blev arrangeret i samarbejde med
Naturstyrelsen Thy og
Thisted Kommune. Værdien af deres timer er ikke
søgt opgjort. De frivillige
deltagere samt nationalparkens øvrige frivillige
brugte tilsammen skønnet
550 t.

§3, 2) DER SKAL SKABES STØRRE SAMMENHÆNG MELLEM NATIONALPARKENS NATUROMRÅDER OG
LANDSKABER, HERUNDER ISÆR KLIT- OG KLITHEDEAREALER. OMRÅDERNES SAMSPIL MED KYSTEN OG
HAVET SKAL STYRKES

Aktivitet/Projekt

Forventet effekt

Ressourceforbrug (kr./
tid)

Gearing af indsats (kr./
tid)

440119/910146
Tvorupforbindelsen

Skabe bedre sammenhæng mellem levesteder
for bl.a. ensian-blåfugl
og tinksmed ved at skabe
en forbindelse mellem to
store klithedearealer, så
spredning mellem områderne bliver mulig.

45.259
Dertil kommer arbejdstid
– løn kan ikke konteres på
lokalopgaver og er derfor
konteret på opgaveniveau.

SLING-praktikant: 37 t.
Forundersøgelsen blev
præsenteret for råd og
bestyrelse – på møder og
en fælles ekskursion. Bestyrelse og råd skønnes at
have brugt i alt ca. 150 t.
Der er efterfølgende indledt en dialog med NST på
vicedirektør-niveau – og
arealet er besigtiget i den
forbindelse. Det er ikke
søgt opgjort, hvor mange
timer, NST har brugt på
projektet.
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440119/910117
Lyngby, AP Møller Fonden
Afsluttende oprydning på
naturarealer

Forbedrede klithedearealer med en større mangfoldighed.

1.800 kr.
Dertil kommer arbejdstid
– løn kan ikke konteres på
lokalopgaver og er derfor
konteret på opgaveniveau.

440119/910155
Førby Sø naboarealer

Genskabt klithedearealer
med en støre mangfoldighed. Åbent sandt til kolonisering af pionerarter.

276.154 kr. Dertil kommer arbejdstid – løn kan
ikke konteres på lokalopgaver og er derfor konteret på opgaveniveau.

Hertil kommer de private
lodsejeres involvering og
tidsforbrug.

440119
Hindingvej

Genskabt klithedearealer
og overdrevs-arealer med
en større mangfol-dighed.
Åbent sandt til kolonisering af pionerarter.

126.886 kr. Dertil kommer arbejdstid – løn kan
ikke konteres på lokalopgaver og er derfor konteret på opgaveniveau.

Hertil kommer den private
lodsejers involvering og
tidsforbrug.

440119
Rydning af invasive arter
v. Lyngby

Skabe bedre sammenhæng i klithedenaturen.

94.370 kr. Dertil kommer
arbejdstid – løn kan ikke
konteres på lokalopgaver
og er derfor konteret på
opgaveniveau.

SLING-praktikant: 175 t
Hertil kommer de private
lodsejeres involvering og
tidsforbrug.

440119
Rydning af læhegn v.
Kvadderkær

Skabe bedre sammenhæng i klithedenaturen.

40.000 Dertil kommer
arbejdstid – løn kan ikke
konteres på lokalopgaver
og er derfor konteret på
opgaveniveau.

SLING-praktikant: 45 t
Hertil kommer den private
lodsejers involvering og
tidsforbrug.

440119
Løn og kørsel ifm. ovenstående opgaver

Skabe bedre sammenhæng i klithedenaturen.

399.829 kr.

440154
Vestergaard – Ensianblåfugl Omlægning af landbrugsareal til naturareal

Udvide et af de tilbageværende levesteder for
ensianblåfugl.

396.293 kr. Inkl. løn

Projektet sker i samarbejde med Biologisk Foreninge for Nordvestjylland
og en privat lodsejer og
er støttet af Den Danske
Naturfond med yderligere
476.560 kr. Hertil kommer BFN’s og den private
lodsejers involvering og
tidsforbrug, der ikke er
søgt opgjort.

§3, 4) NATIONALPARKENS KARAKTERGIVENDE LANDSKABSELEMENTER OG MARKANTE GEOLOGISKE
FORMATIONER OG FOREKOMSTER SKAL BEVARES OG SYNLIGGØRES

Aktivitet/Projekt

Forventet effekt

Ressourceforbrug (kr./
tid)

Gearing af indsats (kr./
tid)

Diverse projekter under
opgave 440119 kunne
også henføres til detteidet klitlandskabet må siges at være et karaktergivende landskabselement.

Større udstrækning af
klitnaturtyper gennem
rydning af læhegn og
småbeplant-ninger med
ikke- hjemmehørende
træer og buske.

Indeholdt i ovenstående

Indeholdt i ovenstående
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Den særlige geologi ved
Lodbjerg kystklint er
formidlet gennem projektet ved Lodbjerg Fyr, der
beskrives herunder.

Øget viden blandt besøgende om områdets
særlige geologi.

Ikke opgjort særskilt og
indeholdt i øvrige aktiviteter.

En af de frivillige har en
grundig viden om områdets geologi og øser
gerne heraf. Forbruget
af timer er dog ikke søgt
opgjort.

§2, 2) AT BEVARE OG FORØGE DEN BIOLOGISKE MANGFOLDIGHED AF NATURLIGT HJEMMEHØRENDE
ARTER I PLANTAGERNE OG PÅ DE DYRKEDE AREALER
§3, 3) OMLÆGNING AF KLITPLANTAGERNE TIL NATURNÆRT DREVNE SKOVE DOMINERET AF
NATURLIGT HJEMMEHØRENDE TRÆER OG BUSKE SKAL SKE MED SÆRLIG FOKUS PÅ STYRKELSE AF
NATURVÆRDIERNE

Aktivitet/Projekt

Forventet effekt

Ressourceforbrug (kr./
tid)

Gearing af indsats (kr./
tid)

Formålet er ikke højt prioriteret i indeværende nationalparkplan (2016-22)
§2, 3) AT BEVARE OG STYRKE NATIONALPARKENS KULTURMILJØER OG KULTURHISTORISKE SPOR I
KLITLANDSKABET OG KLITPLANTAGERNE OG I TILKNYTNING TIL HAVET
§3, 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

Aktivitet/Projekt

Forventet effekt

Ressourceforbrug (kr./
tid)

Gearing af indsats (kr./
tid)

440134 /910127 +
/910128
Restaurering af Lodbjerg
Fyr. Styrkelse, synliggørelse og bevaring af kulturhistoriske værdi, samt
facilitet til formidling og
friluftsliv (en ”trædesten”
til naturen).

Fyret er blevet nænsomt
restaureret, således at
det nu står i en mere
oprindelig stand. Fyrmesterens stuer er åbne for
offentligheden i sommersæsonen og livet på fyret
formidles gennem tekster,
genstande og billeder. Assistentboligen er indrettet
til udstilling om fyrfaldne
fugle m.m. og hønsehuset
er restaureret og indrettet
som naturrum/mad-pakkehus. Begge dele er
åbne for offentligheden
året rundt.

3.530.699 kr

Projektet er et eksternt
finansieret projekt der er
gennemført over flere år.
Den samlede projektsum
er 11,1 mio. kr, hvoraf
9,3 mio. kr er doneret af
Færch-fonden, Realdania,
Thisted Kommune, Naturstyrelsen, Friluftsrådet og
Nordea-fonden. Projektet
indgår i det store eksternt
finansierede projekt Trædesten til naturen på i alt
ca. 81 mio. kr. De frivillige
håndværkeres timer til restaurering af hønsehuset
er beskrevet andetsteds.

440122
Frivillige formidleres
fremsøgning af skriftlige
og mundtlige, historiske
kilder samt billedmateriale
(gennem samtaler med
tidligere personale på
fyret, research på Rigsarkivet m.v.)

Forbedret udgangspunkt
for den mundtlige formidling om Lodbjerg Fyrs
historie over for besøgende.

Den samlede lønudgift ligger på opgavenr.
440155, fordi lønnen ikke
konteres på lokalopgaver.

Skønnet 80 timers frivilligt
arbejde.
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440134/910129
Formidling ved Lodbjerg
Fyr i form af markering
af kulturhistoriske spor,
udstilling om bl.a. fyrvæsenets arbejdsopgaver og
kulturhistorisk indretning
af dele af fyrkomplekset.
Udbygning af formidling
ved Lodbjerg Fyr i form af
naturhistorisk udstilling

De mange besøgende ved
Lodbjerg Fyr får et større
kendskab til livet ved fyret
i perioden o. 1883-1936,
samt til resterne af en
storstensgrav fra yngre
stenalder.

1.419.025 kr. Den samlede lønudgift ligger på
opgavenr. 440155, fordi
lønnen ikke konteres på
lokalopgaver.

Indsatsen er støttet af
Nordea-fonden, Realdania, Friluftsrådet, Naturstyrelsen Thy og Thisted
Kommune og Naturstyrelsen Thy med i alt 11,1
mio som nævnt ovenfor.
Skønnet 70 timers frivilligt
arbejde med fremsøgning, fragt og klargøring
af møbler samt andet
inventar og udstillingsgenstande. Museum Thy
har her ud over etableret
formidling ved en bunker
i fyrhaven om bunkerens
og fyrets rolle som en del
af Atlantvolden under
2. Verdenskrig. Værdien
heraf er ikke opgjort.

440134/910149
(TTN – Lodbjerg Fyr,
Madpakkehus) Frivillig
håndvær-kergruppes
restaurering af det gamle
hønsehus ved fyret samt
diverse andet vedligehold.

Hønsehuset vil fremover
være både naturrum og
madpakkehus for besøgende ved fyret, og
fortælle historien om livet
ved fyret i gammel tid.
Huset er åbent døgnet og
året rundt.

183.346 kr. Den samlede lønudgift ligger på
opgavenr. 440155, fordi
lønnen ikke konteres på
lokalopgaver.

Skønnet 750 timers frivillig indsats forbundet med
restaurering (indkøb af
materialer, og istandsættelse m.v.)

440127
Kulturhistorisk Atlas
Forprojekt vedr. Vester
Vandet Sogn

Bedre beslut-ningsgrundag for projekter i relation
til umistelige kulturhistoriske værdier

56.266 kr.

Projektet udføres af Museum Thy i samarbejde
med Naturstyrelsen Thy,
Thisted Kommune og NP
Thy. NST’s og TK’s tidsforbrug skønnes at bidrage
med ca. 10 t.

440122
Rydning af gravhøje –
foreningen Nationalpark
Thy VENNER har adopteret plejen af 9 gravhøje i
Stenbjerg Klitplantage af
Naturstyrelsen

Kulturhistoriske spor i
form af gravhøje holdes
synlige og fri for uønskede arter.

0 kr.

Skønnet 35 timers frivilligt
arbejde.

440141 / 910141
Formidling ved Lodbjerg
Storstensgrav

Øget viden til besøgende
om en storstensgrav fra
yngre stenalder

Indgår i formidlingen – se
senere.

Projektet er en del af
”Trædesten til naturen”.
Et projekt til samlet ca. 81
mio. kr., hvoraf en meget
stor del er eksterne bevillinger og in kind ydelser.

440141 / 910140
Formidling i parken Nebel

Øget viden til besøgende
om en tidligere hovedgård

Indgår i formidlingen – se
senere.

Projektet er en del af
”Trædesten til naturen”.
Et projekt til samlet ca. 81
mio. kr., hvoraf en meget
stor del er eksterne bevillinger og in kind ydelser.
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§2, 4) AT STYRKE MULIGHEDERNE FOR FRILUFTSLIV OG SÆRLIGE NATUROPLEVELSER I DET STORE
UFORSTYRREDE LANDSKAB
§3, 6) MULIGHEDERNE FOR FRILUFTSLIV OG NATUROPLEVELSER SKAL STYRKES

Aktivitet/Projekt

Forventet effekt

Ressourceforbrug (kr./
tid)

Gearing af indsats (kr./
tid)

440139 – Trædesten til
naturen Levende stier

Flere børnefamilier får
naturoplevelser i NP Thy.

159.195 kr

En lang række organisationer og privatpersoner,
herunder Thy Turistforening, Thisted Kommune,
Thy Erhvervsforum, Nordvest Safari har bidraget
med timer til projektudvikling og gennemførelse
af en række events under
navnet ”Vildmarks-dagen”. Dette skønnes i
alt at have en værdi på
yderligere 150.000 kr.
Hertil kommer mindst 200
timers frivilligt arbejde fra
en studerende i praktik og
yderligere ca. 375 t med
ca. 15 frivilliges medvirken i afviklingen.

440134/910129
Rygsække med grej til
aktiviteter i naturen, ophængt i ’hønsehuset’ ved
Lodbjerg Fyr

Flere børnefamilier får ved
hjælp af rygsækkene med
grej, som kan lånes med
på tur fra ’hønsehuset’
ved Lodbjerg Fyr, inspiration til aktiviteter i naturen
og gør brug af rygsækkene i praksis.

Lønudgiften er konteret
på opgavenr. 440155 (under §3, 5), da lønnen ikke
konteres på lokalopgaver.

En studerende i praktik
har anvendt skønnet 100
timer på opgaven.

440134/910149
(TTN – Lodbjerg Fyr,
Madpakkehus) Frivillig
håndvær-kergruppes
restaurering af det gamle
hønsehus ved fyret samt
diverse andet vedligehold.

At øge attraktionsværdien
ved Lodbjerg Fyr, herunder at understøtte friluftslivet med et overdækket
sted at spise madpakken
og hygge en stund.

Gruppen har været meget
selvkørende. Lønnen hertil
er konteret på opgaveniveau.

Frivillig indsats (restaurering, indkøb af materialer,
udførelse, diverse opgaver
(raftehegn til haven mv.)
antal timer er under §3,
5) Kulturmiljøer og kulturhistoriske

440141 / 910130
Faciliteter i parken toilet
ved Lange Mole Vej på
Agger Tange, nye shelters,
10 nye borde og bænkesæt.

At understøtte friluftslivets muligheder

393.020 kr.
Dertil kommer arbejdstid
– løn kan ikke konteres på
lokalopgaver og er derfor
konteret på opgaveniveau.

Projektet er en del af
”Trædesten til naturen”.
Et projekt til samlet ca. 81
mio. kr., hvoraf en meget
stor del er eksterne bevillinger og in kind ydelser.
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440141 / 910131
Skiltning og stisystem
Naturkonsekvens analyse,
Analyse af redningsvejens forløb og kvalitetsscreening af tre lokale
ruter i Nationalpark Thy.

At understøtte friluftslivet
gennem en udbygning
af ruter og stier, således
at besøgende primært
færdes hensigtsmæssigt i
forhold til hvor der er til
sårbar natur.

115.734 kr.
Dertil kommer arbejdstid
– løn kan ikke konteres på
lokalopgaver og er derfor
konteret på opgaveniveau.

Projektet er en del af
”Trædesten til naturen”.
Et projekt til samlet ca.
81 mio. kr., hvoraf en
meget stor del er eksterne bevillinger og in kind
ydelser. Arbejdet sker i
samarbejde med Naturstyrelsen Thy og Thisted
Kommune. Borgerforeninger og andre organisationer har desuden brugt tid
på dette. Det skønnes, at
der er brugt mindst 450 t
herfra.

440141 / 910135
Formidling i parken Ny
visuel identitet til formidlings-projekter, udstilling,
foldere mv. Ny trykt folder
over den sydlige den af
Nationalpark Thy.

At besøgende får en
større viden om national-parken og kan færdes
hensigtsmæssigt i forhold
til hvor der er til sårbar
natur.

232.812 kr.
Dertil kommer arbejdstid
– løn kan ikke konteres på
lokalopgaver og er derfor
konteret på opgaveniveau.

Projektet er en del af
”Trædesten til naturen”.
Et projekt til samlet ca. 81
mio. kr., hvoraf en meget
stor del er eksterne bevillinger og in kind ydelser.

440141 / 910137
Hanstholm Fyr formidling
Fotofestival, samt udarbejdelse af udstillingsforslag fra JAC Studio /
Thøgersen og Stouby.

At inspirere og motivere
besøgende til at drage ud
i NP Thy besøgende så de
også får en større viden
om natur- og kulturhistoriske værdier i NP Thy og
kan færdes hensigtsmæssigt i forhold til hvor der
er til sårbar natur.

26.000 kr.
Dertil kommer arbejdstid
– løn kan ikke konteres på
lokalopgaver og er derfor
konteret på opgaveniveau.

Projektet er en del af
”Trædesten til naturen”.
Et projekt til samlet ca. 81
mio. kr., hvoraf en meget
stor del er eksterne bevillinger og in kind ydelser.
I forbindelse med at lave
en fotoudstilling har 13
unge naturfotografer
tilbgrat et døgn i NP Thy
for at tage fotos. I alt ca.
100 timer.

440141 / 910138
Gæsteundersøgelse ved
Lodbjerg Fyr. Implementering af evalueringsdesign
ved Lodbjerg Fyr

At øge vidensgrundlaget
om gæsternes oplevelser
ved Lodbjerg Fyr.

16.204 kr.
Dertil kommer arbejdstid
– løn kan ikke konteres på
lokalopgaver og er derfor
konteret på opgaveniveau.

Projektet er en del af
”Trædesten til naturen”.
Et projekt til samlet ca. 81
mio. kr., hvoraf en meget
stor del er eksterne bevillinger og in kind ydelser.

440141 / 910140
Formidling i parken Nebel

Øget viden til besøgende
om en tidligere hovedgård

16.000 kr.

Projektet er en del af
”Trædesten til naturen”.
Et projekt til samlet ca. 81
mio. kr., hvoraf en meget
stor del er eksterne bevillinger og in kind ydelser.

440122
Stivogtere (Nationalparkens mere end 50 vandreruter har hver deres
vogter(e), der indrapporterer til NST om stiens
fremkommelighed, skiltning mm.)

Gode, velholdte og
fremkomme-lige vandreruter for national-parkens
besøg-ende fra nær og
fjern.

Lønudgifter er konteret
på opgavenr. 440143, da
den indgår som egenfinansiering i det eksternt
finansierede projekt ”Trædesten til naturen”.

Det skønnes, at Støtteforeningen og stivogterne
lægger ca. 1300 t frivilligt
arbejde i opgaven. Der
samarbejdes med Naturstyrelsen Thy. Værdien af
deres tidsforbrug er ikke
søgt opgjort.
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440122
Gå i gang-ture. Støtteforeningen Nationalpark
Thy (som i løbet af 2019
skiftede navn til Nationalpark Thy VENNER) afholder i dele af sommer- og
efterårshalvåret ugentlige
gåture for ”modne motionister”.

Et øget videns-niveau
blandt deltagerne om nationalparken, samt socialt
samvær omkring bevægelse i naturen. (ca. 1500
deltagere i alt)

Lønudgifter er konteret
på opgavenr. 440143, da
den indgår som egenfinansiering i det eksternt
finansierede projekt ”Trædesten til naturen”.

Det skønnes, at der er
anvendt ca. 650 frivillige
timer.

440122
Spring på cyklen-ture.
Støttefore-ningen National-park Thy (som i løbet
af 2019 skiftede navn til
Nationalpark Thy VENNER)
afholder 7 gange cykelture med hhv. en kort og
lang rute.

Et øget videns-niveau
blandt deltagerne om
nationalparken samt
socialt samvær omkring
bevægelse i naturen. (ca.
90 deltagere)

Lønudgifter er konteret
på opgavenr. 440143, da
den indgår som egenfinansiering i det eksternt
finansierede projekt ”Trædesten til naturen”.

Det skønnes, at der er
anvendt ca. 70 frivillige
timer.

440151 –
Helhedsplan for stier og
ruter

Bedre planlægning af
ruter og stier, så flere får
en god oplevelse samtidig
med at naturen belastes
mindre.

156.155 kr.

Gearing er talt med under
440141 / 910131.

440152 Vidensdeling af projektresultater

Et koncept for vidensdeling af projektresultater
og erfaringer, herunder
udvikling af standard-templates til forskellige
medier.

1.157 kr.

En praktikant har deltaget
i konceptudviklingen ligesom fire kolleger hos de
øvrige nationalparker har
bidraget. Der er i alt anvendt ca. 25 timer

440137 Cykelvandreguide

Gode kort giver de bedste
forudsætninger for at
færdes på egen hånd i al
slags vejr

1.523 kr.

Ingen
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§3, 7) UDVIKLINGEN AF FRILUFTSLIV OG TURISME SKAL SKE PÅ ET BÆREDYGTIGT GRUNDLAG

Aktivitet/Projekt

Forventet effekt

Ressourceforbrug (kr./
tid)

Gearing af indsats (kr./
tid)

Langt de fleste af aktiviteterne under § 3, 6 har til
formål at guide besøgende hen, hvor naturen kan
tåle det.

At et øget besøgstal sker
i balance med naturen i
området.

Medregnet ovenfor.

Medregnet ovenfor.

440144
Samarbejde med P1 Morgen – indslag om aktuelt
fra naturen

Fokus og forståelse for
naturen blandt P1’s lyttere.

To indslag om måneden.
Lønnen er konteret andetsteds

Danmarks Radio afholder
udgifter til at sende P1
morgen. Værdien heraf er
ikke søgt opgjort.

440144
Samarbejde med Nordjyske FRIII

Fokus og forståelse for
naturen blandt avisens
læsere. Øget viden om
naturen og nationalparkerne i Danmark

En artikel med 6000
anslag hver 6. uge (samarbejde med de to andre
jyske nationalparker)

Nationalpark Thys
”reach” i medierne estimeres til 200,9 mio. med
en estimeret annonceværdi på 41,6 mio. kr.

§3, 8) SÅRBARE NATUROMRÅDER SKAL BESKYTTES MOD SLITAGE OG FORSTYRRENDE FÆRDSEL OG
OPHOLD

Aktivitet/Projekt

Forventet effekt

Ressourceforbrug (kr./
tid)

Gearing af indsats (kr./
tid)

440140 - TTN
– Code of conduct
Indledende arbejde med
god opførsel i naturen

At beskytte naturområder
mod slitage og forstyrrende færdsel

9.524 kr.

Nationalpark Vadehavet er
lead partner på projektet
med eksterne midler fra
Friluftsrådet.

Langt de fleste af aktiviteterne under § 3, 6 har til
formål at guide besøgende hen, hvor naturen kan
tåle det.

At beskytte naturområder
mod forstyrrende færdsel

Medtaget andetsteds

Naturstyrelsen, der ejer
75% af NP Thy har et tilsvarende mål. Værdien af
deres arbejde er ikke søgt
opgjort.

Svaneholmhus er desuden
etableret delvist for at forhindre/minimere færdsel
(især hundeluftning) i et
sårbart fuglebeskyttelsesområde

At beskytte naturområder
mod forstyrrende færdsel

Medtaget andetsteds
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§2, 5) AT STYRKE FORSKNING, UNDERVISNING, NATURVEJLEDNING OG FORMIDLING AF DE NATUR- OG
KULTURHISTORISKE OG FRILUFTSMÆSSIGE VÆRDIER
§3, 9) FORMIDLING OG NATURVEJLEDNING SKAL STYRKES OG KOORDINERES I FORHOLD TIL LOKALE
AKTØRER GENNEM UDBYGNING OG ETABLERING AF AKTIVITETER, SERVICEFUNKTIONER OG FACILITETER

Aktivitet/Projekt

Forventet effekt

Ressourceforbrug (kr./
tid)

Gearing af indsats (kr./
tid)

440142
Projektledelse Faciliteter i
parken Skiltning og stisytem Formidling i parken
IT-infrastruktur Hanstholm
Fyr formidling Evaluering
og videndeling 440144
Kommunikation Indvielser
og events

Ses andet sted i skema.

351.109 kr.

Projektet er en del af
”Trædesten til naturen”.
Et projekt til samlet ca. 81
mio. kr., hvoraf en meget
stor del er eksterne bevillinger og in kind ydelser.

440144Kommunikation

Ses andet sted i skemaet

301.350 kr.

Projektet er en del af
”Trædesten til naturen”.
Et projekt til samlet ca. 81
mio. kr., hvoraf en meget
stor del er eksterne bevillinger og in kind ydelser.

440112
Nationalpark TV To ugentlige nye udsendelser på
Kanal Midtvest, heraf en
del også på 5 af 8 TV2
regioner

Øget viden om nationalparkens natur, kulturhistorie og friluftsmuligheder blandt potentielt 2,7
mio. seere.

1.390.789 kr.

Hertil kommer de mange
medvirkendes tidsforbrug,
der skønnes at beløbe sig
til mindst 300 t. Nationalpark TV havde en annonceværdi på skønnet 41,5
mio. kr i 2019.

440135 - TTN Mere end øjet ser, hovedprojekt

Flere besøgende får bedre
oplevelser i NP Thy ved at
de kan finde vej til oplevelser og viden.

132.775 kr.

Projektet er en del af
”Trædesten til naturen”.
Et projekt til samlet ca. 81
mio. kr., hvoraf en meget
stor del er eksterne bevillinger og in kind ydelser.
Frivillige har leveret indhold i app’en – skønnet
ca. 100 t.

440101/910067 –
Arrangements-kalender

Øget viden om nationalparkens natur, kulturhistorie og friluftsmulig-heder.

105.670 kr.

Der er afholdt 369 offentlige arrangementer og
events af et væld af samarbejdspartnere. Værdien
heraf er ikke søgt opgjort.
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Bestilte naturvejlederture

Øget viden om nationalparken blandt områdets

Det er ikke søgt opgjort,
hvor mange vi vejleder i
at bruge bookingfunktionen på nationalparkens
hjemmeside, men det er
et ikke ubetydeligt antal
timer.

440101
Informations-virksomhed
herunder distribution af
foldere

Synlighed og information
om nationalparken for
områdets besøgende.

129.426 kr.

440110/910018
Svaneholmhus

Oplysning til de mange
mennesker, der færdes i
området og mindskelse af
gående trafik og hundeluftere i et sårbart fugle-beskyttelses-område

139.084 kr.
Der er ikke ført timer på
lokalopgave-niveau.

Huset blev bygget i
2012. Arbejdsmarke-dets
Feriefond, Lokale- og
Anlægsfonden samt Thisted Kommune bidrog til
projektet.

440110/910022
Stenbjerg Landingsplads
Et bemandet besøgssted,
hvor man kan få informationer om nationalparken,
tips til turen, viden, købe
kaffe, is og bøger

Information til de ca.
13.000 besøgende, der
kommer her hvert år for
at få information. Åbent
1. april til 31. oktober
hver eftermiddag.

163.368 kr.
Den samlede løn ligger
på opgavenr. 440143 og
440110, fordi lønnen ikke
konteres på lokalopgaver.

Hertil kommer skønnet
2000 t frivilligt arbejde.
Der har været indtægter
fra salg af kaffe, is og
bøger på 93.960 kr.

440110 / 910018
/910083
Lodbjerg Fyr – drift og
vedligehold Et besøgssted, hvor man kan få
information om nationalparken

Information til de mange
besøgende, der kommer
her. I 2019 er ca. 70.000
gået forbi tælleren.

239.721 kr.
Der er ikke ført timer på
lokalopgave-niveau.

Der har været indtægter
fra fyret – frivillig entré på
374.676kr.

440110/910153
Lodbjerg Kaffestue

Et besøgssted, hvor man
kan få information om
nationalparken.

229.627 kr.
Der er ikke ført timer på
lokalopgave-niveau.

Det skønnes, at der er
anvendt ca. 2.400 frivillige timer. Der har været
indtægter fra kaffestuen
på 422.959 kr.

440110
Løn og kørsel m.v. til formidlingssteder

Se ovenstående.

258.100 kr.

Der lægges et anseeligt
antal frivilligtimer oveni
(se ovenstående).

440110 /910048
Hanstholm Fyr

Et lokale til formidling af
nationalparken i fyrets
åbningstid

12.000 kr.

Udstillingen i et enkelt
rum er midlertidig og skal
ses som en del af Det
Nordatlantiske Fyr Hanstholm med kunstudstillinger, arbejdende værksteder m.m. og mange
besøgende. Hanstholm
Fyr er fornylig istandsat af
Thisted Kommune for 16
mio. kr. Værdien er ikke
søgt opgjort i øvrigt her.
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Der blev i 2019 afholdt.
Mindst 239 guidede ture
med i alt 6.583 deltagere til en værdi af mindst
300.000 kr. Virksomheder
og andre organisationer
tjener penge på turene.
Aktiviteten bidrager således til at skabe arbejde i
lokalområdet.

Opgavenr.
440134/910129
Formidling ved Lodbjerg
Fyr

Formidlingsaktiviteter
hvor besøgende på udvalgte dage og i højsæsonen (og lejlighedsvist
henover året) har kunnet
få mere at vide om stedet
og Nationalpark Thys
unikke natur

Den samlede løn ligger på
opgavenr. 440155, fordi
lønnen ikke konteres på
lokalopgaver.

Det skønnes, at der er anvendt omkring 680 frivillige timer (ikke medregnet
de frivilliges forberedelsestimer og opstarts- og
evalue-ringsmøder).

440110/910022
Folk og fisk

Formidling om fiskeriet i
dag og i et historisk perspektiv.

Indeholdt i et af de øvrige.

Det skønnes, at der er anvendt omkring 40 frivillige
timer.

440122
Netværk af frivillige –
Arbejdsgruppe for involvering og ejerskab ved
Lodbjerg Fyr

At få sikret god involvering af lokalsamfundet og
ejerskab over de kommende formidlingsaktiviteter og faciliteter ved
Lodbjerg Fyr

Den samlede løn ligger på
opgavenr. 440155, fordi
lønnen ikke konteres på
lokalopgaver.

20 timers deltagelse fra
frivillige i arbejds-gruppemøder og arrangementer

440141/910139
Indvielse af Lodbjerg Fyr

Øget engagement og
ejerskab til Lodbjerg Fyr
og involvering af frivillige.
Øget synlighed omkring
Lodbjerg Fyr som en
”Trædesten til naturen”.
Ca. 500 deltog i indvielsen.

51.285 kr.
Der er ikke ført timer på
lokalopgave-niveau. Timer
er opgjort på opgavenr.
440155 og 440142.

Ca. 25 frivillige deltog i
planlægning og afvikling;
det samlede timeantal
er skønnet til 250 timer.
Begivenheden er en del af
”Trædesten til naturen”.
Et projekt til samlet ca. 81
mio. kr., hvoraf en meget
stor del er eksterne bevillinger og in kind ydelser.

440141 / 910141
Formidling ved Lodbjerg
Storstensgrav

Øget viden til besøgende
om natur- og kulturhistoriske steder ved Lodbjerg
Fyr.

21.713 kr.

Projektet er en del af
”Trædesten til naturen”.
Et projekt til samlet ca. 81
mio. kr., hvoraf en meget
stor del er eksterne bevillinger og in kind ydelser.

440133
Projektering og planlægning af Danmarks
første Nationalparkcenter
Vorupør og nyt hjemsted
for Nationalparkfond Thys
sekretariat.

Trædesten til Nationalpark
Thy for op mod 70.000
årlige besøgende og bedre servicering ift. at guide
folk ud på oplevelser i
naturen.

2.971.329 kr.

Samlet projektsum er
ca. 29.6 mio. kr. (ekskl.
in-kind ydelser på 3 mio.
kr. fra Thisted Kommune), heraf udgør egenfinansieringen 2.6 mio.
kr. Projektet er en del af
”Trædesten til naturen”.
Et projekt til samlet ca. 81
mio. kr., hvoraf en meget
stor del er eksterne bevillinger og in kind ydelser.

Vores natur – medvirken i
planlægning af Danmarks
Radios natursatsning i
2020

Øget viden til danskerne
om NP Thys natur.

3.526 kr.

Hertil kommer værdien
af DR’s store satsning
på 2020 som Naturens
År. Denne er ikke søgt
opgjort.

440138 - High5 Historic

Bogen giver flere børnefamilier lyst til at komme
ud og opleve kulturhistoriske spor i virkeligheden

68.891 kr.

Ingen i 2019
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§3, 10) FORSKNING SKAL UNDERSTØTTES OG UNDERVISNING STYRKES GENNEM ETABLERING AF
FACILITETER OG UNDERVISNINGSTILBUD

Aktivitet/Projekt

Forventet effekt

Ressourceforbrug (kr./
tid)

Gearing af indsats (kr./
tid)

440125 –
Trædesten til naturen Skolen i np/Klasseværelset Viden om nationalparken indarbejdes i skolernes undervisning

Øget viden blandt kommunens skoleelever og
elever på lejrskole om
Nationalpark Thys natur,
kulturhistorie m.v.

90.022 kr.

Projektet er en del af
”Trædesten til naturen”.
Et projekt til samlet ca. 81
mio. kr, hvoraf en meget
stor del er eksterne bevillinger og in kind ydelser.
Hertil kommer de mange
lærertimer samt skoleelevers timer. Værdien er
ikke opgjort.

440136 - TTN Nationalparkskolen-komp.

Gæster føler sig velkomne, godt hjulpet og klædt
på til at opleve og forstå
natio-nalparkens natur,
kultur-historie og friluftsliv.

118.943 kr.

Projektet er en del af
”Trædesten til naturen”.
Et projekt til samlet ca.
81 mio. kr., hvoraf en
meget stor del er eksterne bevillinger og in kind
ydelser. Omkring 200
kursister har i gennemsnit
brugt 6 timer på nationalparkens kursusaktiviteter
i alt 1200 timer. Hertil
kommer de mange timer,
som partnere, undervisere, formidlere og frivillige
investerer i kompetenceudvikling, som ikke er
opgjort.

440122/910068
Sommerlejr for unge fra
naturvidenskabelige uddannelser i Danmark.

Øget viden og praktisk
erfaring om naturforvalt-ning og arbejdet i NP
Thy blandt studerende.
Forbedrede naturværdier
gennem naturpleje.

Beskrevet i afsnit §3, 1

Beskrevet i afsnit §3, 1

440126
Støtte til forsknings- og
studenterprojekter

Markant øget viden om
nationalparkfor-hold hos
de studerende, der skriver
opgave. Samtidig kan
indsatsen ses som led i
rekruttering af medarbejdere i Thy. Hertil kommer
potentielt ny viden til NP
Thy

100.789 kr.

Der er i 2019 afsluttet
et bachelorprojekt, 3
kandidatspecialer og et
PhD-studium. Værdien af
dette er ikke opgjort, men
svarer selvsagt til flere
årsværk. En del af projekterne er finansieret ad
andre kanaler.

440126 / 910040
Litteraturdatabase

Øget adgang til viden for
studerende, forskere m.v.

53.215 kr.

Databasen er udarbejdet
i samarbejde med Thisted Bibliotek og indgår
således i et fælles søgesystem. Værdien heraf er
ikke søgt opgjort.
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§2, 6) AT STØTTE EN UDVIKLING TIL GAVN FOR LOKALSAMFUNDET, HERUNDER ERHVERVSLIVET, MED
RESPEKT FOR BESKYTTELSESINTERESSERNE
§3, 12) UDVIKLINGEN AF NATIONALPARKEN SKAL SKE I SAMSPIL MED OMGIVELSERNE

Aktivitet/Projekt

Forventet effekt

Ressourceforbrug (kr./
tid)

Gearing af indsats (kr./
tid)

440122
Netværk af frivillige (+
440115)

Styrket bevidsthed om
nationalparkens værdier
gennem inddragelse af
befolkningen i nationalparkens udvikling

347.012 kr.
Lønnen er konteret på
440143, da den indgår
som egenfinansiering i
forhold til Trædesten til
naturen

Der er bidraget med et
betydeligt antal frivillige
timer, der er søgt opgjort
i forhold til de forskellige
projekter/programmer
som relaterer sig til forskellige af nationalparkens formål og målsætninger.

440143
Frivilligkoordinering

Styrket bevidsthed om
nationalparkens værdier
gennem inddragelse af
befolkningen i nationalparkens udvikling

488.634 kr.

Lønnen indgår som
egenfinansiering til Nordea-fondens bevilling på
13,8 mio. kr.

440155
Løn til ekstra frivilligkoor-dinator

Øget involvering af frivillige til Lodbjerg Fyr – og
de mange funktioner her,
som varetages af frivillige.

270.957 kr.

Stillingen er finansieret af
Nordea-fonden og indgår som led i en bevilling
på 13,8 mio. kr under
Trædesten til naturen på
i alt ca. 81 mio. kr. Indtil
videre er der ca. 50 frivillige yderligere, der har
meldt sig under fanerne.
Der er bidraget med et
betydeligt antal frivillige
timer, der er søgt opgjort
i forhold til de forskellige
programmer som relaterer sig til forskellige af
nationalparkens formål og
målsætninger.

Opgavenr. 440147 Naturmødet Hirtshals

Branding og net-værksdannelse. Øget kendskab
til Danmarks Nationalparker og fokus på udfordringer for nationalparker
i Danmark

41.682 kr.
Lønnen ligger samlet under 440144.

Nationalparkernes fælles stand og debatter på
naturmødet medvirker til
at synliggøre de danske
nationalparker – værdien
heraf er forventeligt langt
større end omkostningen,
men er ikke søgt opgjort.
Det skønnes, at der er
lagt yderligere ca. 160
timers frivilligt arbejde i
Naturmødet

440121
Et stærkt brand inkl. formidling

Øget kendskab til NP Thy i
befolkningen

53.144 kr
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440123
Koordinations-forum for
erhvervs-udvikling

Kendskab til NP Thy
blandt områdets virksomheder og inspiration til
bæredygtig forretningsudvik-ling på baggrund
heraf

10.801 kr

440124
Nationalpark Thy produkter

Øget kendskab til NP Thy
via fødevarer m.v., der relaterer sig til national-parkens natur og kulturarv

12.850 kr

Hertil kommer selvsagt de
timer, som producenterne
bruger til at tilvejebringe
produkterne og sælge
dem. Dette er ikke forsøgt
opgjort.

Bestilte naturvejlederture

Øget omsætning blandt
virksomheder og NST med
salg af guidede ture om
nationalparkens natur og
kulturhistorie

Beskrevet også under
formidling

Beskrevet under formidling og naturvejledning (§
3, 5)

§3, 13) NATIONALPARKENS UDVIKLING SKAL FØLGES OG EVALUERES

Aktivitet/Projekt

Forventet effekt

Ressourceforbrug (kr./
tid)

Gearing af indsats (kr./
tid)

Permanente plots ved
Lodbjerg

Årlig overvågning af udviklingen i klithedevegeta-tionen i området

Ca. 1 dag årligt – indgår i
lønudgiften i afsnittet om
naturkvalitet §3, 1

Gennemføres af Aarhus
Universitets studerende
på feltkursus i botanik.
Det skønnes, at der lægges mindst 500 timer i
arbejdet. Flere kandidatspecialer har arbejdet med
datasættet.

Basisregistrering af karplanter

Grundlag for fremtidig
natur-overvågning

Beskrives også i afsnittet
om naturkvalitet §3, 1

Beskrives også i afsnittet
om naturkvalitet §3, 1

Basisregistrering af guldsmede og vandnymfer

Grundlag for fremtidig
natur-overvågning

Beskrives også i afsnittet
om naturkvalitet §3, 1

Beskrives også i afsnittet
om naturkvalitet §3, 1

Forprojekt vedr. basisregistering af flagermus

Grundlag for fremtidig
natur-overvågning

Beskrives også i afsnittet
om naturkvalitet §3, 1

Beskrives også i afsnittet
om naturkvalitet §3, 1

440120/910080 Naturens
besøgsvenner

Pleje af sjældne arter

Beskrives også i afsnittet
om naturkvalitet §3, 1

Beskrives også i afsnittet
om naturkvalitet §3, 1
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BILAG 5.
KORTBILAG TIL INDSATSOMRÅDER 1-3
Oversigt over projekter, der bevarer, styrker og udvikler
naturen.

Nationalparkfonden har arbejdet for dette ved at:
•

Formål: At bevare, styrke og udvikle naturen, dens
kontinuitet, sammenhæng og frie udvikling, især for de
nationalt og internationalt betydningsfulde klit- og klithedelandskaber og næringsfattige søer og vådområder.
Målsætninger: De væsentligste naturtyper som strande,
klitter, klitheder, strandenge, kalkrige overdrev og søer
skal bevares, og deres udbredelse, kvalitet og mangfoldighed styrkes. De skal beskyttes mod tilgroning, afvanding, næringsstoftilførsel, invasive arter m.m. og udvikles til at blive bæredygtige og dynamiske økosystemer
med naturlig vandbalance m.v. Der skal skabes større
sammenhæng mellem nationalparkens naturområder og
landskaber, herunder især klit- og klithedearealer. Områdernes samspil med kysten skal styrkes. Nationalparkens karaktergivende landskabselementer og markante
geologiske forekomster skal bevares og synliggøres.
Nr. på
kort

Projekttype

1

Projekt om naturlig hydrologi ved Grønslets Rende

2

Indledende arbejde til genetablering af naturlig hydrologi ved
Messingtoft Sande

3

Genetablering af naturlig hydrologi vest for Førby Sø

4

Forbedring af vandhul ved Hindingvej

5

Reetablering af sø ved Hvidbjerggaard

6

Rydning af opvækst på klithedearealer ved Lyngby

7

Rydning af læhegn mellem Vangså klithede og Hanstholm Vildtreservat

8

Genskabelse af klithede ved Tyskebakken til udvidelse af levested
for ensianblåfugl

9

Sammenbinding af Vangså og Ålvand Klitheder

10

Naturplejecontainere til uønskede arter

11

Udvidet hegning på Hindingvej, med henblik på at forbedre vilkårene for dyr og planter

12

Hegning syd for Klitmøller

13

Genskabelse af klithede ved Førby Sø

14

Genskabelse af klithede nord for Flade Sø

15

Afgræsning af klithede ved Ålvand

16

Lobeliesøer i Ålvand

17

Vegetation i klitnaturtyper – Lodbjerg Plots

•
•

Gennemføre naturpleje i form af rydning, afgræsning, lukning af grøfter og etablering af søer og
vandhuller
Arbejde for gennemførelse af naturgenopretning
med naturlig hydrologi og genskabelse af klithede
med klitlavninger
Tilvejebringe et bedre vidensniveau om den biologiske mangfoldighed for derigennem at sikre et
bedre grundlag for forvaltningen af arealerne

Indsatserne er bl.a. lavet i samarbejde med flere private
lodsejere, Thisted Kommune, Naturstyrelsen Thy, Biologisk forening for Nordvestjylland, Århus Universitet,
organisationer fra nationalparkens bestyrelse og råd,
samt frivillige.
Kort og tabel viser oversigt over konkrete projekters
placering.

ÅRSBERETNING 2019

71

BILAG 6.
OVERSIGT OVER NATIONALPARKFOND THYS ORGANISATION
BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING

Navn

Organisation

Torben Juul-Olsen, bestyrelsesformand
Esben Oddershede, næstformand

Thisted Kommune

Jens Brolev

Danmarks Naturfredningsforening

Ingrid Agerholm

Friluftsrådet

Liselotte Schouboe-Madsen

Landbrug & Fødevarer

Lars Torrild

Thy Erhvervsforum

Ole Riis Christensen (udtrådt oktober 2019)

Visit Denmark

Karen Serup

Danmarks Jægerforbund

Poul Hald-Mortensen

Dansk Ornitologisk Forening

Karin Boysen Lynggaard

Kystbyernes Netværk

Thomas Borup Svendsen

Naturstyrelsen

Poul Nystrup Christensen

Nationalparkrådet
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RÅDETS SAMMENSÆTNING

Navn

Organisation

Poul Nystrup Christensen, rådsformand

Biologisk Forening for Nordvestjylland

Charlotte Boje Andersen, næstformand

Museum Thy

Chris Schulz

Thy Turistforening

Ditte Svendsen

Naturstyrelsen Thy

Grethe Mejlgaard

De uniformerede ungdomskorps i Thy

Hans Chr. Mikkelsen

Jægerne i Thy

Hans Chr. Jeppesen

Ungdomsuddannelserne i Thy

Harald Nielsen

Ligeværd Thy-Mors

Helge Yde

Nordvestjysk Golfklub

Ib Nord Nielsen

Danmarks Naturfredningsforening

Jesper Lousdal

Landbruget i Thy

Jon Johnsen

Foreningen af lodsejere i Nationalpark Thy

Johanne Vibe Kristensen

North Atlantic Surf Association

Jytte Nielsen

Historisk Samfund for Thy og Vester Hanherred

Jørn Schjøtler

Friluftsrådet

Knud Søgaard

Sammenslutning af økologiske producenter i Nationalpark Thy

Mads Agerholm

Nationalpark Thy Venner

Ole Steen Larsen

Landsbygruppen Thy

Torben Karlshøj

Danmarks Idrætsforbund

Willy Mardal

Egnshistorisk Forening for Sydthy
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ANSATTE I NATIONALPARKFOND THY

Navn

Organisation

Else Østergaard Andersen

Leder

Martin Blirup

Kontor- og økonomimedarbejder

Anna Worm

Projektleder, natur

Jeppe Pilgaard

Projektleder, natur

Esben Colding Broe

Projektleder, Trædesten til naturen

Bo Bredal Immersen

Projektleder, Formidling og friluftsliv

Sophie Christensen

Projektleder, kommunikation og PR

Cathrine Lykke Sørensen

Frivilligkoordinator

Charlotte Katholm

Frivilligkoordinator

Line Kragelund

Projektmedarbejder

Hans Henrik Nielsen

Pedel
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