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INTRO
Der skal jf. loven udarbejdes en redegørelse, som skal danne grundstenen for
den næste nationalparkplan for 2022-28. Redegørelsen samt evalueringen af
nationalparkfondens indsatser 2014-20 skal tilsammen gøre offentligheden opmærksom på udviklingen i området og gøre bestyrelsen i stand til at planlægge
kommende indsatser på et oplyst grundlag.
Indsatserne i nationalparkplanen skal pege op imod de formål og målsætninger,
der er i bekendtgørelse om Nationalpark Thy. Der er altså behov for viden, som
støtter op om formål og målsætninger.
Denne samlede rapport udgør 1. version af ”Redegørelse og evaluering”. Opstår
der i løbet af planlægningsfasen for nationalparkplan 2022-2028 behov for at
belyse yderligere områder, vil dette indgå i den endelige version af nærværende
rapport, der offentliggøres i forbindelse med den endelige version af nationalparkplan 2022-2028.
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LÆSEVEJLEDNING
Der redegøres indledningsvist for udviklingen i generelle samfundsforhold omkring Nationalpark Thy, økonomi, rammevilkår fremadrettet samt klima.
Efterfølgende gennemgås udviklingen inden for udvalgte områder relateret til
hvert af nationalparkens formål 1 – 6 samt en kvantitativ og kvalitativ vurdering
og evaluering af indsatserne 1-13 i nationalparkplan 2016-2022 ud fra oplysningsgrundlaget pr. primo 2020.
Det vurderes om indsatsen er gennemført inden for rammerne beskrevet i Nationalparkplan 2016-2022, eller er gennemført på anden vis (og i relevant omfang
hvorfor).
De eksterne faktorer såsom medfinansiering fra fonde, samarbejde med lodsejere og andre samarbejdspartnere, støttemuligheder mv. gør, at der i planperioden er åbnet døre som ikke var forudset, da nationalparkplanen blev vedtaget,
ligesom andre døre har været lukket og umuliggjort foreslåede projekter, men
der så har været arbejdet på, om dørene kan åbnes igen. Evalueringen skal således reflektere over årsagerne til de lukkede døre samt konsekvenserne heraf,
samt mulighederne i forbindelse med nye, åbne døre samt effekten på nationalparkens formål.
Der tages udgangspunkt i de konkret beskrevne aktiviteter i Nationalparkplan
2016-2022. De konkrete indsatser, som bestyrelsen løbende har besluttet at prioritere og gennemføre, indgår i evaliering og redegøres desuden for supplerende indsatser, som bestyrelsen har besluttet løbende i planperioden. Dette indgår i den samlede vurdering af, om indsatsen er gennemført og målet med indsatsen opnået.
For hver enkelt indsats redegøres for relevante ændringer af forudsætninger for
at gennemføre projektet, selve gennemførelsen af indsatsområdet og der gives
konkrete anbefalinger til kommende planperiode.
Ud over de i nationalparkplanen vedtagne højest prioriterede indsatser og beskrevne aktiviteter, har der løbende i planperioden været gennemført aktiviteter
og indsatser, som er blevet muliggjort løbende via fx åbninger for medfinansiering fra fonde, frivilligt engagement eller samarbejde med andre instanser. Et eksempel herpå er det store eksternt finansierede projekt ”Trædesten til Naturen”,
der er et produkt af flere indsatsområder og essentielt har fondsdialog omkring
Nationalparkcenter Thy som omdrejningspunkt. Herudover kan der også være

4

lavere prioriterede indsatser i nationalparkplanen, der har været arbejdet på, baseret på konkrete beslutninger i bestyrelsen. Aktiviteter, som ikke har indgået i
nationalparkplan 2016-2022 men som er gennemført som led i en samlet indsats, indgår i en samlet vurdering af, hvorvidt målet i nationalparkplanen er nået.
Indsatserne i Nationalparkplan 2016-2022 blev beskrevet på 3 ambitionsniveauer for at synliggøre, at indsatserne er afhængig af både frivillighed, samarbejde og medfinansiering, således at realismen er afhængig af eksterne faktorer.
De 3 ambitionsniveauer refererer til:
-

-

Lavt ambitionsniveau: Indsatsen gennemføres af Nationalpark Thy med
Nationalpark Thys basisfinansiering på finansloven.
Mellem ambitionsniveau: Indsatsen gennemføres af Nationalpark Thy i
samarbejde med andre eksterne partnere, der bidrager med finansiering
eller timer. Der forudsættes ikke ekstern finansiering derudover.
Højt ambitionsniveau: Indsatsen gennemføres via betydelig ekstern finansiering og involvering af eksterne samarbejdspartnere.

Ved nationalparkplanens udarbejdelse blev det vurderet, at laveste niveau kan
gennemføres for 49,8 mio. kr., svarende til basisbevillingen i planperiodens 6 år.
Højeste ambitionsniveau ville kræve samlet finansiering på ca. 170 mio. kr.
I evalueringen indgår afviklede og kendte indsatser pr. primo 2020.
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RESUMÉ
I løbet af den sidste planperiode kan der på mange områder konstateres en positiv tendens i området i og omkring Nationalpark Thy. Fraflytningen fra kommunen er lavere end hidtil, flere arter klarer sig bedre, flere turister kommer til området og generelt planlægges mere med hensyn til klima, bæredygtighed, natur
og biodiversitet i regi af både Naturstyrelsen Thy og Thisted Kommune.
Men det bliver også varmere og vådere. Og i områdets søer opleves en klar forværring af tilstanden. En del arter er stadig i kritisk tilstand og der er behov for
mere viden om hvorfor – og hvilke indsatser der kan forbedre forholdene.
Der er i regi af Nationalpark Thy gennemført en række indsatser i perioden 2016
til i dag.
Nedenstående oversigt viser resultatet af evalueringen af indsatserne frem til
primo 2020. Det bemærkes, at der udestår 2 år af planperioden, og at flere indsatser derfor kan opnå en højere målopfyldelse inden periodens udløb.
Det vurderes foreløbigt, at ud af de 13 indsatser, som er højt prioriteret i planperioden er:
-

7 indsatser gennemført og målet i Nationalparkplan 2016-2022 opnået
på lavt, mellem eller højt niveau
3 indsatser delvist gennemført og målet delvist opfyldt
3 indsatser ikke gennemført og målet således ikke nået.

Herudover er 4 af de lavere prioriterede indsatser (14-22) gennemført helt eller
delvist.
På baggrund af evalueringen af indsatserne i indeværende planperiode er der foretaget en vurdering af, hvilke indsatser der kan eller bør videreføres til næste
planperiode. Det er indsatser, der er langsigtede, eller hvor det er vurderes, at
indsatsen i indeværende periode ikke har været tilstrækkelig. Mere detaljerede
anbefalinger fremgår af de enkelte evalueringer.
Evaluering af målopfyldelse
Indsatser som er højt prioriteret i planperioden
Delvist opfyldt. Der er
Genetablering af
gennemført en del indsat1 naturlig hydrologi
ser, men på lavere niveau
og på andre præmisser
end forventet.
Indsats
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Forslag til næste planperiode
Foreslås videreført, da indsatsen er langsigtet, og i denne planperiode har været decimeret pga. manglende mulighed for kompensation. Der er et stort, uindfriet potentiale.
Beskrivelse af delmål bør revideres.

2

3

4

5

6

7

8

9

Forøge sammenhængen i klithedenaturen og synliggøre kulturhistoriske
spor og levn

Delvist opfyldt. Der er
gennemført en del indsatser, men på andre præmisser end forventet.

Etablere og vedligeholde vidensgrundlag for adaptiv naOpfyldt på mellem niveau
turforvaltning
Kulturhistorisk atlas
for Nationalpark Thy
og en levende kulIkke opfyldt
turarv
Masterplan for formidling

Opfyldt på mellem til højt
niveau.

Tilgængelige naturoplevelser året rundt
med klare indgange Opfyldt på mellem til højt
og gennemgående
niveau.
stier

Nationalpark Thy et stærkt brand

Netværk af frivillige

Koordinationsforum
for erhvervsudvikling

Nationalpark Thy
10 produkter
Socialøkonomiske
virksomheder og
11
nyttejobs

Nationalparken i
skolen og skolen i
12
nationalparken

Opfyldt på mellem til højt
niveau.

Opfyldt på mellem til højt
niveau.

Ikke opfyldt.

Opfyldt på lavt niveau

Ikke opfyldt.

Gennemført på mellem til
højt niveau
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Foreslås videreført, da indsatsen er langsigtet
og der er et stort potentiale, som tager tid at
indfri, da projektarealer modnes løbende.
Beskrivelse af delmål bør revideres.
Foreslås videreført, da indsatsen er langsigtet
og der fortsat er behov for fokus på etablere
og vedligeholde vidensgrundlaget.
Beskrivelse af delmål bør revideres.
Foreslås videreført i revideret form. Frem mod
næste planperiode skal det overvejes og drøftes, hvordan et videre projekt vil kunne gennemføres henset til ressourcer og samarbejdsflader.
Det foreslås, at målet udgår i denne form men
sammentænkes med løbende indsats omkring kompetencer for formidlere samt vedvarende vedligeholdelse af materiale til at understøtte friluftsvejledning.
Det anbefales, at målet i sin nuværende form
udgår af den kommende nationalparkplan,
men der kan som i andre indsatsområder
være behov for at afsætte midler til løbende
opfølgning og vedligehold i dialog med Naturstyrelsen og Thisted Kommune.
Det anbefales at indsatsområdet udgår, da
delmål/milepæle som udgangspunkt er opnået på højt ambitionsniveau. Der anbefales,
at kan i stedet indgå et mål for drift og besøgstal for Nationalparkcenter Thy og Lodbjerg og evt. et mål for trædestenen Hanstholm Fyr, samt for kommunikationsindsatsen
fremover.
Det foreslås, at indsatsen med at understøtte
frivilligt arbejde i nationalparken videreføres,
da frivillige bidrager væsentligt til at opnå flere
af formålene med nationalparken.
Der er i 2020 afsat midler til at igangsætte
indsatsen på initiativ fra Thy Erhvervsforum.
Ved udgangen af 2020 skal det drøftes, om
der vurderes at være et behov for en indsats i
den næste planperiode, eller om fokus skal
ændres.
Det anbefales, at selve formålet med certificeringsordningen evalueres frem mod næste
planperiode. Evalueringen danner grundlag
for indhold i næste planperiode.
Der har ikke været prioriteret ressourcer til at
igangsætte og gennemføre indsatsen fra
hverken Nationalpark Thy eller samarbejdspartnere. Det drøftes, om indsatsen skal prioriteres videreført – fx i en revideret form.
Det foreslås, at en indsats videreføres. Ved at
udbrede viden gennem lærere og andre primære indgange for folk der søger viden, er
der potentiale for at nå ud til en bred vifte af
folk. Det anbefales derfor, at der forsat vil
være mål om at skabe viden gennem ”skolelignende forhold”.

Forskning i Nationalpark Thy samt
13 brobygning til bosætning

Foreslås videreført, det bør dog drøftes, om
det evt. skal være i en revideret form.

Delvist opfyldt

Indsatser, som ikke er højt prioriteret i første planperiode
Udarbejdelse af opIndsatsen var ikke højt pridateret vidensbasePrioritering drøftes i forbindelse med national14
oriteret i planperioden og
ret naturforvaltparkplan 2022-2028
er ikke gennemført.
ningsplan
Naturstyrelsen Thy og Thisted Kommune har, som
led i EU LIFE REDCOHA
Bekæmpelse af ingennemført omfattende
Prioritering drøftes i forbindelse med national15
vasive arter
rydning af rynket rose.
parkplan 2022-2028
Herudover har deltagere
på sommerlejr bekæmpet
invasive arter.
Indsatsen er gennemført i
Forsøgsprojekt med
2016 i samarbejde mellem Prioritering drøftes i forbindelse med national16 sikring af lobelieNaturstyrelsen Thy og Na- parkplan 2022-2028
søer
tionalpark Thy.
Udlægning af natur- Indsatsen var ikke højt priPrioritering drøftes i forbindelse med national17 videnskabelige refe- oriteret i planperioden og
parkplan 2022-2028
renceområder
er ikke gennemført.
Etablering af helårs- Det drøftes pt. med NaturPrioritering drøftes i forbindelse med national18 græsning i store
styrelsen, om et projekt
parkplan 2022-2028
folde
kan igangsættes i 2021.
Indsatsen var ikke højt priOvervågning af
Prioritering drøftes i forbindelse med national19
oriteret i planperioden og
kystskrænter
parkplan 2022-2028
er ikke gennemført.
Hønsehuset ved Lodbjerg
Fyr som naturrum/madpakkehus
Genopførelse af toiletbyg- Prioritering drøftes i forbindelse med national20 Faciliteter
ning på Agger Tange
parkplan 2022-2028
Fugleskjul på Agger
Tange planlægges gennemført 2020
Nationalpark Thy –
Indsatsen var ikke højt priPrioritering drøftes i forbindelse med national21 en eksklusiv opleoriteret i planperioden og
parkplan 2022-2028
velse
er ikke gennemført.
Indsatsen var ikke højt prioriteret i planperioden og
Omlægning af kliter ikke gennemført i natioPrioritering drøftes i forbindelse med national22 plantager til naturnalparkregi. Naturstyrelparkplan 2022-2028
nært drevne skove
sen Thy har dog en løbende indsats hermed jf.
driftsplanen.
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OM NATIONALPARK THY OG NATIONALPARKFOND THY
Nationalparken blev oprettet i 2008 som Danmarks første nationalpark, jf. lov
om nationalparker. Forvaltningsgrundlaget for Nationalpark Thy og Nationalparkfond Thy er ”Bekendtgørelse om Nationalpark Thy” og ”Lov om nationalparker”. I bekendtgørelsen fremgår 6 formål med nationalparken og 12 målsætninger for nationalparkens udvikling. Indsatser i nationalparken skal gennemføres inden for bekendtgørelsens formål og målsætninger.
Formål med Nationalpark Thy, jf. BEK nr 866 af 27/06/2016

§ 2. Formålet med at oprette Nationalpark Thy er:
1) at bevare, styrke og udvikle naturen, dens kontinuitet, sammenhæng og frie udvikling, især for de
nationalt og internationalt betydningsfulde klit- og klithedelandskaber og næringsfattige søer og
vådområder,
2) at bevare og forøge den biologiske mangfoldighed af naturligt hjemmehørende arter i plantagerne og på de dyrkede arealer,
3) at bevare og styrke nationalparkens kulturmiljøer og kulturhistoriske spor i klitlandskabet og klitplantagerne og i tilknytning til havet,
4) at styrke mulighederne for friluftsliv og særlige naturoplevelser i det store uforstyrrede landskab,
5) at styrke forskning, undervisning, naturvejledning og formidling af de natur- og kulturhistoriske og
friluftsmæssige værdier og
6) at støtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt for beskyttelsesinteresserne.

Bekendtgørelse om Nationalpark Thy kan ses i fuld længde her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/866
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Målsætninger for nationalparkens udvikling, jf. BEK nr 866 af 27/06/2016
§ 3. Følgende overordnede målsætninger skal lægges til grund for udviklingen af Nationalpark Thy:
1) De væsentligste naturtyper som strande, klitter, klitheder, strandenge, kalkrige overdrev og søer
skal bevares, og deres udbredelse, kvalitet og mangfoldighed styrkes. De skal beskyttes mod tilgroning, afvanding, næringsstoftilførsel, invasive arter m.v. og udvikles til at blive bæredygtige og dynamiske økosystemer med naturlig vandbalance mv.
2) Der skal skabes større sammenhæng mellem nationalparkens naturområder og landskaber, herunder især klit- og klithedearealer. Områdernes samspil med kysten og havet skal styrkes.
3) Omlægning af klitplantagerne til naturnært drevne skove domineret af naturligt hjemmehørende
træer og buske skal ske med særlig fokus på styrkelse af naturværdierne.
4) Nationalparkens karaktergivende landskabselementer og markante geologiske formationer og
forekomster skal bevares og synliggøres.
5) Kulturmiljøer og kulturhistoriske spor knyttet til sandflugtsbekæmpelse, fyr- og redningsvæsen, 2.
Verdenskrig og til thyboernes skiftende brug af klitlandskabet og havet skal bevares, synliggøres,
gøres tilgængelige og formidles, ligesom viden om de nævnte miljøer og spor skal udbygges.
6) Mulighederne for friluftsliv og naturoplevelser skal styrkes.
7) Udviklingen af friluftsliv og turisme skal ske på et bæredygtigt grundlag.
8) Sårbare naturområder skal beskyttes mod slitage og forstyrrende færdsel og ophold.
9) Formidling og naturvejledning skal styrkes og koordineres i forhold til lokale aktører gennem udbygning og etablering af aktiviteter, servicefunktioner og faciliteter.
10) Forskning skal understøttes og undervisning styrkes gennem etablering af faciliteter og undervisningstilbud.
11) Udviklingen af nationalparken skal ske i et samspil med omgivelserne.
12) Nationalparkens udvikling skal følges og evalueres.

Nationalpark Thy strækker sig ca. 55 km fra Agger Tanges sydspids til Hanstholmknuden i nord. I et 2-10 km bredt bælte langs kysten udgør nationalparken
samlet set ca. 244 km2 ved vestkysten af Thy. Ca. 75 pct. af arealerne ejes af staten og forvaltes af Naturstyrelsen Thy. De resterende ca. 25 procent er fordelt på
ca. 760 private lodsejere, primært sommerhusejere. De større byområder som
Klitmøller, Stenbjerg, Nr. og Sdr. Vorupør, Agger og Hanstholm langs vestkysten
er ikke en del af udpegningsgrundlaget for Nationalpark Thy.
Nationalparkfond Thy ejer 2 mindre arealer og 2 bygninger: Grund og bygningen Svaneholmhus på Agger Tange, der er et ubemandet besøgssted med formidling, toiletfaciliteter m.m. samt grund og bygningen Nationalparkcenter Thy
(under opførelse) i Nr. Vorupør, der forventes at stå færdigt i foråret 2021.
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Forvaltning af nationalparken varetages af en selvstændig statslig fond: Nationalparkfond Thy.
Nationalparkfond Thy ledes af en bestyrelse, der udpeges af miljøministeren. I
praksis peger miljøministeren på de organisationer, der skal indgå i bestyrelsen.
Organisationerne indstiller derefter 2 kandidater – en mand og en kvinde – hvorefter ministeren udpeger den ene til bestyrelsen for Nationalparkfond Thy.
Bestyrelsen består af en formand samt 10 repræsentanter fra kommune, stat og
interesseorganisationer, samt en fra Nationalparkrådet (se boks). Et bestyrelsesmedlem kan side i maksimalt 2 på hinanden følgende perioder.
Repræsentanter i bestyrelsen
Nationalpark Thy (bestyrelsesformand)

VisitDenmark

Thisted Kommune

Danmarks Jægerforbund

Danmarks Naturfredningsforening

Dansk Ornitologisk Forening

Friluftsrådet

Kystbyernes Netværk

Landbrug og Fødevarer

Naturstyrelsen

Thy Erhvervsforum

Nationalparkrådet

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for at etablere og udvikle nationalparken
inden for de rammer, der er fastsat – herunder planlægning af indsatser og tilvejebringelse af den fornødne økonomi.
Bestyrelsen rådgives af Nationalparkrådet. Rådet er nedsat af bestyrelsen for Nationalparkfond Thy og består i indeværende funktionsperiode (den tredje) af repræsentanter for 20 organisationer med interesse for nationalparken. I år 2016
udgik Thylands Lystfiskerforening samt Friends of Cold Hawaii af bestyrelsen og
surfklubben NASA trådte ind.
Repræsentanter i Nationalparkrådet
Biologisk Forening for Nordvestjylland

Landbruget i Thy

Museum Thy

Foreningen af Lodsejere i Nationalpark Thy

Thy Turistforening

North Atlantic Surf Association (NASA)

Naturstyrelsen Thy

Historisk Samfund for Thy og Vester Hanherred

De uniformerede ungdomskorps i Thy

Ungdomsuddannelserne i Thy

Friluftsrådet
Sammenslutningen af Økologiske Producenter i
Nationalpark Thy
Nationalpark Thy Venner

Ligeværd Thy-Mors

Landsbygruppen Thy

Nordvestjysk Golfklub

Danmarks Idrætsforbund

Danmarks Naturfredningsforening, Thy

Egnshistorisk Forening for Sydthy

Jægerne i Thy
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Bestyrelsen betjenes af et sekretariat bestående af en leder og op til 11 medarbejdere. De ansatte er til dels finansieret via grundbevilling fra finansloven og til
dels via projektfinansiering fra fonde og eksterne samarbejdspartnere. I indeværende planperiode er antallet af faste stillinger i sekretariatet øget fra 4 til 6.
Formanden og sekretariatet leverer beslutningsoplæg til bestyrelsen, der i sager
af større betydning og om principielle spørgsmål forinden drøftes i nationalparkrådet. Formand og sekretariat agerer på mandat fra bestyrelsen jf. bestyrelsens
delegation af beslutningskompetence, der blev godkendt d. 29. august 2017.
Delegationen skal som minimum godkendes af bestyrelsen i begyndelsen af en
ny funktionsperiode.
Sekretariatet har ansatte med kompetencer inden for projektledelse, naturprojekter, formidling, frivilligkoordinering, fundraising, regnskab og økonomi, ledelse mv. Sekretariatet har ofte praktikanter i kortere eller længevarende forløb
fra fx studerende fra Skovskolen eller ledige i virksomhedspraktik.
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UDVIKLINGEN I GENERELLE FORHOLD
Nationalpark Thy er beliggende med alle arealer i Thisted Kommune. Thisted
Kommune har pr. 2. kvartal 2020 43.385 borgere, et tal der er faldet med ca. 5
procent i løbet af de sidste 10 år. Faldet i befolkningen skyldes dels en aldrende
befolkning (hvilket medfører, at der dør flere end der bliver født) og dels at flere
flytter fra kommunen, end der flytter til.
Samlet set viser den seneste prognose for befolkningsudviklingen i Thisted Kommune udarbejdet i 2019 et mindre fald i befolkningen end forventningen i 2017.

Udvikling i befolkning, Thisted Kommune
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Der gøres en aktiv indsats for at få flere beboere til Thisted Kommune, bl.a. i
samarbejde med Thy Erhvervsforum, med initiativer som ”Fra Bybo til Thybo”,
hvor interesserede/potentielle tilflyttere kan få stillet møbleret lejlighed og et
mindre netværk og aktiviteter til rådighed. Nationalpark Thy og Cold Hawaii
nævnes i den forbindelse ofte som trækplaster for at tiltrække nye tilflyttere.
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Der ses en tendens til, at forholdet mellem til- og fraflyttere nærmer sig hinanden, hvilket især skyldes, at antallet af tilflyttere er steget siden 2012. I 2015 var
der således 1,28 fraflyttere for hver tilflytter. I 2018 var tallet 1,14. Det ses bl.a.
af udviklingen af tilflyttere fra de større byer. Tilflytningen fra Frederiksberg, København, Århus og Ålboerg var i 2012 275 personer. I 2019 var tallet 444 i.
Til- og fraflyttere i Thisted Kommune
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I Thisted Kommune er andelen af folk, der pendler ud og ind i kommunen præsenteret herunder. I 2018 pendlede 688 mennesker netto til kommunen. Sammenholdt med oversigten over ledighedii viser grafen, at der i perioden efter finanskrisen var en større ledighed og tilsvarende færre der pendlede ud af kommunen og flere der pendlede til kommuneniii.

Ind- og udpendling, Thisted Kommune
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Området i og omkring nationalparken udvikler sig i samspil med en række andre
aktører i Thy samt på nationalt plan. Nogle af aktørerne sætter rammevilkårene
og er samtidig aktive samarbejdspartnere, andre er medspillere på naturprojekter, friluftsaktiviteter mv.

Thisted Kommune vedtog d. 23. juni 2020 en ny planstrategi. Planstrategi 2020
fungerer som en arbejdsplan for den efterfølgende revision af kommuneplanen,
og den sætter retningen for Thisted Kommunes fysiske udvikling. Planstrategien
er baseret på forudsætningsredegørelsen, som blev udarbejdet i dialog med andre forvaltninger, samarbejdspartnere fra borgerforeninger og erhvervslivet.
I Planstrategi 2020 har Thisted Kommune udvalgt otte fokusområder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Samspil mellem by og land
Klimatilpasning
Turismepolitiske overvejelser
Kystbyer
Attraktive erhvervsarealer
Thisted by som købstad
Danmarks naturkommune
Energi og ressourcer

Planstrategiens fokusområder giver hver for sig anledning til en række konkrete
handlinger, der bidrager til den ønskede udvikling. Det er dog især fokusområ-
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der 1 - 5, der skal prioriteres højest, for at danne grundlaget for revision af kommuneplanen. Inden for disse fem forslås, at der omgående igangsættes de følgende indsatser:






Udpegning af én landsbyklynge, for at afprøve en mere strategisk tilgang
til landsbyplanlægning
Udarbejdelse af en ny klimatilpasningsplan
Udarbejdelse af en sammenhængende turistpolitisk overvejelse
Udarbejdelse af en fælles udviklingsplan for kystbyerne
Analyse af Thisted Kommunes erhvervsarealer

De enkelte fokusområder, forslag til handlinger og indsatser er nærmere beskrevet i Planstrategi 2020 og forudsætningsredegørelsen. Planstrategien kan ses
her: https://www.thisted.dk/Politik/Kommunalbestyrelse/130/1301265.aspx?agendaid=130-1265-1217#section110

Kommuneplanen 2017-2029 blev vedtaget i Thisted Kommunalbestyrelse d. 29.
maj 2018. Kommuneplanen tager afsæt i strategierne:
-

-

-

Thy på Forkantv. Strategiplanen er udarbejdet i 2016 i samarbejde mellem
Thisted Kommune, Nationalpark Thy og borgerrepræsentanter og skal
skabe en fælles retning for hvordan Thy med Danmarks mest mangfoldige natur kan danne grundlag for Danmarks mest menneskelige vækst. I
2030 vil Thy bl.a. være i top tre over alternativer til livet i de store byer.
Vision 2022vi. Under overskrifterne 1) Vi udvikler velfærd sammen, 2) Det
gode børne- og ungdomsliv for ALLE, 3) Et attraktivt sted at bo, 4) Danmarks førende naturoplevelser og 5) Erhvervslivet skaber mulighederne,
vedtog kommunalbestyrelsen i Thisted i 2016 visionen for 2022 for Thisted Kommune.
Planstrategienvii er Thisted Kommunes strategi for udvikling af kommunen
fra 2016. Visionen i planstrategien er, at Thisted Kommune har engagerede borgere, et levende erhvervsliv og en række stedbundne potentialer.
Dette giver til sammen et solidt fundament for en positiv udvikling. En revideret plan forventes vedtaget sommeren 2020.

I såvel strategier som kommuneplanen anses Nationalpark Thy generelt som et
stort aktiv for Thisted Kommune, og det er bl.a. kommunalbestyrelsens mål, at
naturen i Thy fortsat skal være med til at brande området og styrke bosætning,
turisme og friluftsliv.
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Grønt Danmarkskort

I kommuneplanen 2017-29 skulle der som noget nyt planlægges efter et ”grønt
danmarkskort”. Grønt Danmarkskort består af fire undertemaer:
-

Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser.
Økologiske forbindelser.
Potentielle naturområder.
Potentielle økologiske forbindelser.

Hele Nationalpark Thy er udpeget i en af ovenstående kategorier på det grønne
Danmarkskort. Udpegningerne uden for Nationalpark Thy medvirker til at skabe
grønne ”korridorer” i det øvrige landskab, der skal virke som spredningsveje for
natur- og biodiversitet. Nationalparkfond Thy deltog i arbejdet med udpegningen af det grønne Danmarkskort som medlem af Naturrådet for Thisted og
Morsø Kommuner. Kortet ses herunder.
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Udpegningen i Grønt Danmarkskort betyder, at Thisted Kommune prioriterer
indsatser, der udføres i samarbejde med bl.a. Nationalpark Thy og Naturstyrelsen
Thy og hvor der kan ske medfinansiering fra bl.a. Landdistriktsprogrammet, højt.
Området mellem Agger og Vorupør er i kommuneplan 2017-2029 fortsat udlagt
som ”stilleområde”. Området mellem Vorupør og Hanstholm er udlagt som
”stille- og mørkeområde” der betyder, at områderne skal friholdes for tekniske
anlæg og aktiviteter, der udsender lys eller støjer.
I forbindelse med modernisering af Planloven i 2015, er der bl.a. åbnet for planlægning i kystnærhedszonen. Thisted Kommune har i den forbindelse søgt om
at udvikle bl.a. Silstrup, et område syd for Thisted. Strategien påvirker således
ikke Nationalpark Thy.
Lokalplan

Langt størstedelen af Nationalpark Thy ligger i landzonen uden for lokalplanlagte områder. Undtaget herfra er:
-

Bevarende lokalplan for Lyngby (1-01, vedtaget i 1998)
Golfbane i Nystrup plantage (0-12, vedtaget 1991)

Thisted Kommune har, siden sidste nationalparkplan, været opmærksomme på,
at anbefalede arter i forbindelse med lokalplaner i Thisted Kommune har været
”egnsspecifikke arter”, hvilket bl.a. inkluderer rynket rose og bjergfyr. Dette er
problematisk på grund af risiko for spredning til andre arealer inden for nationalparken.
Thisted Kommune har udarbejdet en oversigt over de lokalplaner inden for en
tæthed af 3 km fra nationalparkens grænser, der indeholder denne formulering,
Thisted Kommunen retter op på disse formuleringer løbende, i takt med udarbejdelsen af nye lokalplaner, samt fornyelse af eksisterende lokalplaner.
Thisted Kommune anbefaler nu kun arter til beplantning der er naturligt forekommende i området omkring lokalplanen og fravælger arter der enten er naturmæssigt eller bebyggelsesmæssigt problematiske. Eksempelvis er havtorn og
bævreasp naturligt forekommende langs vestkysten, men er begge uhensigtsmæssige i bebyggede områder, grundes der evne til at sprede sig ved rodudløbere. Dertil kommer at havtorn også visse steder kan opføre sig invasivt. Arter
som rynket rose samt bjergfyr anbefales under ingen omstændigheder.
Udviklingsplaner for Vorupør og Klitmøllerviii

Med udgangspunkt i Thisted Kommunalbestyrelses Vision 2022, hvori det fremgår, at Thisted Kommune skal rumme Danmarks førende naturoplevelser, og at
Cold Hawaii og Nationalpark Thy skal spille en central rolle inden for bosætning,
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turisme og branding af Thisted Kommune, er der udarbejdet udviklingsplaner for
Vorupør og Klitmøller.
Udviklingsplanerne indeholder forslag om Natur- og Surfresort med wavepool i
Klitmøller samt havbadehotel i Vorupør. Thisted Kommune har den 29. maj
2020 sendt interessetilkendegivelse til RealDania om at ville søge op til 5 mio. kr.
til realisering af udvalgte dele af planen.
Klimaindsatser

100 procent af elforbruget i kommunen kommer fra vedvarende energikilder ligesom mere end 85 procent
af den offentlige varmeforsyning i
Thisted produceres fra vedvarende
energikilder som biomasse, geotermi,
solvarme og affald. Thisted Kommune
har en politik om at ”øge andelen af
den vedvarende energi og reducere
fossile brændsler, under hensyn til natur og bosætning”ix.
Thisted Kommune har en klimatilpasningsplan gældende for perioden
2010-2022. I planene skabes overblik
og prioriteres områder, der er i risiko
for oversvømmelse med en væsentlig
skadesvirkende effekt. I Thisted Kommune vurderes det, at få områder i
Nationalpark Thy er i risiko for oversvømmelse fra enten regnvand eller med havvand (fx syd for Hanstholm).

Region Nordjylland har vedtaget en regional udviklingsstrategi 2020-2023, kaldet ”Mulighedernes Nordjylland”x. Strategien peger på Nordjylland som et attraktivt område natur, kyst og friluftsliv. Planen vurderes ikke at påvirke indsatser
i nationalparken i øvrigt.
Strategien afløser den regionale vækst- og udviklingsstrategi for 2015-18, som
lå til grund for Region Nordjyllands Vækstforums EVD-strategi, der udstak ram-
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merne for Vækstforums investeringer i konkrete initiativer og som bl.a. har bidraget med midler til gennemførelse af projekter i Nationalpark Thy under "Trædesten Til Naturen".

Fra bybo til thybo er et initiativ, hvor Thy Erhvervsforum i samarbejde med lokale
virksomheder forsøger at matche virksomheder og unge under videregående uddannelse. Der stilles logi til rådighed for personer, der ønsker at opholde sig i
Thy i kortere tid. Formålet er, at give ”byboer” – altså folk der ikke er fra Thy –
en smag på hvad området kan tilbyde både af virksomheder men også af frilufts-, kultur- og naturoplevelser.
Thy Erhvervsforum er en medlemsbaseret ”service”-organisation der bl.a. fungerer som sparingspartner for virksomheder og iværksættere i Thy.

I 2017 nedsatte Thisted Kommune Cold Hawaii Rådet med det formål at styrke
Cold Hawaii som en af Nordeuropas bedste surfdestinationer og styrke Cold Hawaii til gavn for surfsporten, erhvervslivet og turismen i Thisted Kommune. Rådets første opgave var at udvikle en ny version af Masterplanen for Cold Hawaii,
der blev færdiggjort i 2020.
Rådet skal i de kommende år understøtte, at de konkrete indsatsområder i masterplanen bliver realiseret, samt være bindeled til de mange lokale indsatser, der
understøtter masterplanen. Nationalpark Thy har en plads i Cold Hawaii Rådet,
som derudover består af Surfklubben NASA, Friends of Cold Hawaii, Dansk Sejlunion, Dansk Surf- og Raftingforbund, Surfkompagniet Nr. Vorupør, Thy Erhvervsforum, Thy Turistforening samt Thisted Kommune.
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ØKONOMI
Nationalparkfond Thys grundbevilling kommer fra finansloven. Der er årligt afsat
7,5 mio. kr. til hver nationalpark (2010-pl). Beløbet opreguleres løbende som led
i den årlige pris- og lønudvikling (siden 2016). Herudover er der i perioden 20192022 afsat en supplerende bevilling som kompensation for udeladt pl-regulering
i perioden frem til 2016.
Mio. kr., årets pl
Bevilling

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Årligt
herefter

7,6

7,7

7,9

9,2

9,3

9,3

9,3

8,1

Derudover afsættes der jævnligt midler på finansloven til naturtiltag i regi af
Miljø- og Fødevareministeriet. Det er fx tilskudsordning til udtagning af lavbundsjorde, midler til urørt skov mv. Ordningerne søges ikke direkte af Nationalpark Thy, men kan medvirke til tiltag på Naturstyrelsen Thys arealer såvel som
initiativer ved private lodsejere. Siden 2017 har der pågået en proces i Miljø- og
Fødevareministeriets departement vedrørende øget mulighed for at kompensere
lodsejere inden for nationalparken i forbindelse med naturgenopretningsprojekter, der i dag er reguleret af de-minimisforordningen. Forhåbentlig vil det i de
kommende år skabe bedre muligheder for at forbedre naturen på privatejede
arealer i Nationalpark Thy via støttekroner fra fx Landdistriktsprogrammet.

Nationalparkerne har, ud over finanslovsbevillingen, ret til at modtage arv, gaver
og tilskud. En stor del af finansieringen af arbejdet i nationalparken er de senere
år sket via bevillinger fra fonde samt samarbejder med Thisted Kommune og Naturstyrelsen.
I planperioden 2016-2022 forventes det, at den samlede medfinansiering fra
fonde m.v. udgør ca. 50 mio. kr. Det bemærkes, at der i perioden har været rejst
en væsentlig finansiering til opførelsen af Nationalparkcenter Thy på 31 mio. kr.
samt restaureringen af Lodbjerg Fyr på 11 mio. kr., hvorfor der ikke kan ske en
umiddelbart sammenligning til næste planperiode.
En egentlig opgørelse af medfinansiering fra Thisted Kommune og Naturstyrelsen Thy er vanskelig at foretage, da en del projekter gennemføres i et samarbejder, hvor også timer og andre ressourcer indgår. Det bemærkes dog, at Thisted
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Kommune har medvirket med direkte tilskud til finansiering af restaureringen af
Lodbjerg Fyr og etablering af Nationalparkcenter Thy med 8,4 mio. kr. ligesom
Naturstyrelsen Thy har bidraget til Lodbjerg Fyr med knap 1,1 mio. kr.
Med midler fra fonde kan nationalparken udvide aktivitetsområdet ud over,
hvad der er muligt med grundbevillingen fra finansloven. En del aktiviteter er
derfor påvirket af, hvorvidt fonde og andre ønsker at bidrage til finansiering af
indsatserne, uanset om det er in kind ydelser eller direkte tilskud til nationalparkfonden

Nedenstående tabel viser udgifter og indtægter. Der er på finansloven afsat 51,0
mio. kr. i perioden 2016-2021. Hertil kommer ekstern finansiering i perioden på
forventeligt 58,2 mio. kr., hvoraf hovedparten vedrører projekter relateret til
Trædesten til Naturen. Det medfører, at der i planperioden forventes et samlet
aktivitetsniveau svarende til 110,8 mio. kr. Planperioden løber fra 1. april 201631. marts 2022. Af budgettekniske årsager indgår hele 2016, hvorimod 1. kvartal af 2022 ikke indgår.
Oversigt over udgifter og indtægter samt opsparing
tusinde kroner

2016

2017

2018

2019

2020

2021

I alt

Udgifter

9.107

9.230

15.436

18.295

39.255

19.482

110.805

2.526

8.081

11.125

30.482

10.447

62.662

9.107

6.703

7.355

7.170

8.773

9.035

48.143

9.207

10.889

14.976

19.582

36.660

17.890

109.204

1.745

6.539

9.199

26.278

7.830

51.591

Eksternt finansierede
projekter
Øvrige udgifter
Samlede indtægter
inkl. Finanslovsbevilling
Eksternt finansierede
projekter
Øvrige indtægter

1.607

1.444

538

1.183

1.082

760

6.613

Finanslovsbevilling

7.600

7.700

7.900

9.200

9.300

9.300

51.000

Det bemærkes, at der årligt ses en mindre difference mellem indtægter og
udgifter, hvilket udgør årets resultat (opsparing eller forbrug af opsparing). Ved
udgangen af 2021 forventes de løbende indtægter og udgifter at være i
balance, og der vil således ikke være en opsparing. Den nuværende opsparing
på 7,0 mio. kr. er reserveret til egenfinansiering af projekter vedrørende
Trædesten til Naturen samt et større naturprojekt ved Grønslets rende.
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I tabellen herunder ses indtægter og udgifter fordelt på bekendtgørelsens formål
1-6. Der har i planperioden været mulighed for at opbygge en solid platform for
formidling af nationalparken via stier og ruter, formidlingssteder, samt trædesten som Lodbjerg Fyr og Nationalparkcenter Thy (under realisering), samt via
kort, foldere, app, hjemmeside, læringsmiljøer gennem skolerne mv. gennem
den betydelige finansiering fra fonde m.v. til Trædesten til Naturen, der på samlet beløber sig til ca. 81 mio. kr. Det betyder, at de berørte områder i stort omfang har kunne gennemføres på mellem til højt niveau.
I nedenstående tabel ses det samlede udgifts- og indtægtsniveau for alle indsatsområder for årene 2016-2019.
Oversigt over indtægter og udgifter fordelt på indsatsområder
Indsatsområde
1
Naturlig hydrologi

2016

2017

2018

2019

917.823

538.552

518.529

487.209

2

Sammenhæng i klithedenatur

383.505

587.435

1.046.386

1.380.590

3

Vidensgrundlag for adaptiv naturforvaltning

195.271

612.682

217.383

366.345

4

Kulturhistorisk Atlas og kulturarv

124.446

1.716

7.934

56.266

5

Masterplan for formidling

6

Tilgængelige naturoplevelser

7

Nationalpark Thy- Et stærkt brand

8

Netværk af frivillige

9

Koordinationsforum for erhvervsudvikling

10

Nationalpark Thy produkter

12
13

362.569

291.081

188.991

400.684

70.180

83.009

326.332

4.526.053

4.535.967

9.759.914

12.509.997

750.892

555.929

1.613.210

1.123.761

6.863

10.341

10.801

30.533

37.560

14.112

12.850

Nationalparken i skolen...

95.155

145.927

180.625

90.022

Forskning og brobygning

64.330

78.909

156.210

154.004

-200.000

-30.000

-600.726

-622.728
6.186.900
-212.792

Indtægter ud over finanslovsbevillingen
2

Sammenhæng i klithedenatur

3

Vidensgrundlag for adaptiv naturforvaltning

6

Tilgængelige naturoplevelser

7

Nationalpark Thy- Et stærkt brand

8

Netværk af frivillige

-8.000

-1.542.398

-2.370.224

-460.955
-9.646.351
-270.957

I perioden har der opstået udfordringer med at kunne kompensere lodsejere for
tab af dyrkningsrettigheder i større naturgenopretningsprojekter (der støder
mod et loft i EU’s de minimis-forordning). Dette har medført, at den konkrete
naturindsats har været nødsaget til at rette sig mere mod mindre naturprojekter
med fokus på at genskabe naturlig hydrologi og skabe mere sammenhængende
klitnatur. Dette har været medvirkende til, at der kun i mindre omfang har været
afløb for de midler, der har været afsat til naturprojekter. Midlerne er reserveret
til senere forbrug og delvist omprioriteret til andre aktuelle projekter.
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RAMMEVILKÅR FREMADRETTET
Landdistriktsprogrammet er en række af tilskudsordninger inden for natur, landbrug, teknologiudvikling, klima, bæredygtig udvikling af landdistrikter mv. Rammerne for landdistriktsprogrammet fastlægges i EU for en 7-årig periode og udmøntes i medlemslandene for hele eller dele af perioden af gangen. I Danmark
udmøntes en samlet ramme på 9,3 mia. kr. i perioden 2014-2020 på konkrete
ordninger (ikke den direkte landbrugsstøtte, der ligger ud over beløbet) xi.
I 2020 er det lykkedes via et samarbejde mellem nationalparkfondene, Miljø- og
Fødevareministeriets departement og Landbrugsstyrelsen, at få målrettet en tilskudsordning omkring rydning og forberedelse til afgræsning, som også gælder
i nationalparker (den ventes udbudt i sommeren 2020).
Et nyt landdistriktsprogram var planlagt til at træde i kraft i 2021, hvor det indeværende program udløbet. Programmet er dog udskudt og indeværende periode forlænget til 2021xii.
En større del af ordningerne er målrettet fx naturpleje, naturgenopretning, etablering af vådområder mv. som kan medvirke til at øge naturværdien. Disse puljer
kan således medvirke til at finansiere naturpleje eller naturgenopretning, men
har tidligere ikke haft et særligt fokus på nationalparkerne.

FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York den 25. september 2015. Det markerede en hidtil uset ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden. Målene trådte
i kraft den 1. januar 2016 og skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på. Målene er universelle og gælder for både rige og fattige lande, med højde for landenes forskellige udgangspunkter.
Mål nr. 15 omhandler ”Livet på land” og har til formål, at: ”Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.” Særligt relevante for
Nationalpark Thys virke er delmålene:


15.5 Tage omgående og væsentlig handling for at begrænse forringelsen af naturlige levesteder, stoppe tab af biodiversitet og, inden 2020, beskytte og forhindre udryddelse af truede arter.
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15.8 Inden 2020, introducere foranstaltninger for at forhindre indførelsen, og
væsentlig begrænse indvirkningen, af naturfremmede arter på land- og i vandøkosystemer, og kontrollere eller udrydde de prioriterede arter.
15.9 Inden 2020, integrere økosystem- og biodiversitetsværdier ind i national
og lokal planlægning, i udviklingsprocesser, og i fattigdomsbekæmpelsesstrategier og redegørelser.
15.a Mobilisere og betydeligt øge de finansielle ressourcer fra alle kilder til at
beskytte og bruge biodiversitet og økosystemer bæredygtigt

Det bemærkes, at FN’s verdensmål for bæredygtighed i vand omhandler havene,
hvorfor ferskvandssøer, åer og vandløb må antages at være en del af målene for
”livet på land”.

Størstedelen af arealerne inden for nationalparken ejes af Naturstyrelsen. Naturstyrelsen er en statsvirksomhed, som bl.a. varetager forvaltningen af statens
skove og andre naturarealer, der skal give gode rammer for, beskyttelse af naturen, friluftslivet og effektiv drift af styrelsens skove og andre naturområder, jf.
prioriteringer og formål i finansloven nedenfor.
Det fremgår af finansloven, at ”de skovarealer, der ikke har biodiversitet som

hovedformål, forvaltes efter principperne for naturnær skovdrift, og indtægten
bidrager bl.a. til at understøtte styrelsens hovedformål gennem produktion af
f.eks. træ og flis, som begge er fornybare ressourcer med mange forskellige anvendelsesmuligheder. Ved skovdriften lægges der vægt på at varetage flersidige
hensyn til bl.a. natur, friluftliv, kulturhistorie, miljø- og grundvandsbeskyttelse,
samt på udviklings- og forsøgsvirksomhed.”
Naturstyrelsens formål beskrevet i finansloven, er ændret i løbet af de sidste år,
så det er tydeliggjort hvordan styrelsen arbejder med bl.a. naturforvaltning, friluftsliv og skovdrift. Herunder fremgår Naturstyrelsens formål og opgaver i finansloven for hhv. 2016 og 2020.
Finansloven 2016
Rig natur og balanceret
udvikling af landet

Naturstyrelsen skaber grundlaget for en rig og varieret dansk natur,
hvor arter og naturområder beskyttes ved målrettet lovgivning, naturplanlægning og udviklingsprojekter i landet. Naturstyrelsen arbejder
for at forene samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen, og
medvirker til at værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.
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Bæredygtig forvaltning af
statens skov- og naturarealer

Naturstyrelsen driver en effektiv forvaltning af de statslige skov og naturarealer. Her skaber vi gode rammer for befolkningens natur- og friluftsoplevelser, turisme, vækst og sikrer en bæredygtig balance mellem benyttelse og beskyttelse af dansk skov og natur.

Finansloven 2020
Naturforvaltning

Naturstyrelsens naturarealer rummer en stor andel af de vigtigste naturværdier i Danmark, og styrelsens forvaltning af naturarealerne har
derfor en stor betydning for den nationale indsats for biodiversitet.
Forvaltningen af skov- og naturarealerne har som mål at øge naturkvaliteten på naturtyperne og skabe gode levesteder for planter og dyr
for derved at sikre biodiversiteten. Forvaltningen herunder udleje til
naturpleje sker under hensyntagen til, at udøvelsen af aktiviteterne
sikrer en balance mellem benyttelse og beskyttelse af arealerne. Af
Naturstyrelsens skovarealer bliver ca. 20 pct. forvaltet med biodiversitet som hovedformål.

Friluftsliv

Naturstyrelsen bidrager til udvikling af befolkningens natur- og friluftsoplevelser, herunder også jagt, naturformidling og aktiviteter der medvirker til at fremme turisme og lokal vækst. Forvaltningen sker under
hensyntagen til, at udøvelsen af aktiviteterne sikrer en balance mellem benyttelse og beskyttelse af arealerne.

Skov

De skovarealer, der ikke har biodiversitet som hovedformål, forvaltes
efter principperne for naturnær skovdrift, og indtægten bidrager bl.a. til
at understøtte styrelsens hovedformål gennemproduktion af f.eks. træ
og flis, som begge er fornybare ressourcer med mange forskellige anvendelsesmuligheder. Ved skovdriften lægges der vægt på at varetage flersidige hensyn til bl.a. natur, friluftliv, kulturhistorie, miljø- og
grundvandsbeskyttelse, samt på udviklings- og forsøgsvirksomhed.

Naturstyrelsen er på landsplan finansieret ved en nettoudgiftsbevilling fra finansloven samt indtægter på ca. 270 mio. kr. fra skovdrift (flis og træprodukter)
samt 198 mio. kr. i indtægter fra jagt og bygningsudlejning mv. Øvrige indtægter er bl.a. fra jagttegnsmidler, salg af boliger samt medfinansiering fra fonde og
EU. Styrelsens samlede driftsudgifter til natur- og friluftsliv udgør i 2020 735,0
mio. kr. og indtægterne udgør 541,4 mio. kr., jf. finansloven for 2020 ”§
24.74.01.10. Natur og friluftsliv”. Det bemærkes, at styrelsen siden 2010 har
arbejdet med flersidige hensyn i arealdriften, der reducerer det samlede indtægtsgrundlag og samtidig øger udgiftsniveauet, jf. Naturstyrelsens årsrapport
for 2019. Udgiftsbevillingen er udtryk for det samlede aktivitetsniveau i styrelsen. Naturstyrelsen forvalter ca. 200.000 ha på landsplan.
Naturstyrelsen Thy forvalter i alt 32.280 ha, hvoraf ca. 18.000 ha ligger inden for
nationalparkens grænser – svarende til ca. halvdelen af Naturstyrelsen Thys arealer.
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Naturstyrelsen Thys planlagte indsatser beskrives i 15-årige driftsplaner, der ligger til grund for den løbende forvaltning af arealerne inden for Naturstyrelsen
Thy, jf. https://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/driftsplanlaegning/thy/.

Naturstyrelsen Thy tilrettelægger efter inddragelse af borgere og interessenter
driften i konkrete driftsplaner for hvert enkelt område. I områdeplanerne sker
planlægningen ud fra 5 temaer: landskab, natur, kulturmiljø, skovdrift og friluftsliv, og tiltag inden for temaerne beskrives. Planen udmøntes i årsplaner, og
indsatsen tilrettelægges ud fra bl.a. indtjeningskrav (indtægterne fra salg af flis
og træ samt udlejning af jagt, der finansierer en del af styrelsens aktiviteter), plejebehov på Natura-2000, fredede og naturbeskyttede arealer-, retningslinjer for
naturnær skovdrift samt udlægning af urørt skov. For friluftsliv er der i perioden
fra 2017 - 2022 en målsætning om at øge antallet af besøg på statens arealer
med 10 pct. Det fremgår desuden af bemærkningerne til lovforslaget om nationalparker, at ”Skov- og Naturstyrelsen (i dag Naturstyrelsen) vil endvidere efter

aftale med nationalparkfonden indarbejde nationalparkplanens mål i styrelsens
driftsplaner for arealer beliggende i nationalparker, således at de statslige driftsmidler målrettes mod realisering af nationalparkplanen.”
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Driftsplanerne revideres hvert 6.-7. år, men der tilrettelægges for 2 planperioder
af gangen for at sikre en langsigtet planlægning af indsatsen. De nuværende
driftsplaner gælder for 2017-2031 og forventes revideret igen i år [2026].
De nye driftsplaner udmærker sig i forhold til sidste planperiode ved at have
øget fokus på naturen i forvaltningen af arealerne. Konkret har Naturstyrelsen
Thy stillet følgende mål op for indeværende planperiode (både inden for og
uden for Nationalpark Thy):








920 ha hvor der fokuseres på mulighederne for mere naturlig hydrologi
(heraf xx ha i NP Thy).
400 ha med rydning af skov til klithede (heraf xx ha i NP Thy).
343 ha med ny afgræsning (heraf xx ha i NP Thy).
215 ha med bekæmpelse af invasive arter (heraf xx ha i NP Thy).
85 ha med større klitdynamik (heraf xx ha i NP Thy).
30 ha med genopretning af moser (heraf xx ha i NP Thy).
500 ha med blandede naturtiltag f.eks. særlig pleje af rabatter langs skovveje, naturpleje på arealer beliggende i Det Nationale Testcenter for Vindmøller, særlige artsspecifikke tiltag, mm. (heraf xx ha i NP Thy)

I Naturstyrelsen Thys driftsplaner kan ses på en samlet oversigt over større indsatser i Naturstyrelsen Thys driftsplaner findes på https://naturstyrelsen.dk/media/230499/samlet-tiltagsskema-driftsplan-thy.pdf. Den aktuelle naturværdi på
hvert enkelt areal samt det vurderede plejebehov ses her: https://naturstyrelsen.dk/media/246700/thy-naturplejeark.pdf. Arealerne 10-23, 31-43, 51-54 er i
det store hele beliggende i Nationalpark Thy.
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KLIMA
Klimaet – sol, vind, nedbør og temperatur – kan have afgørende betydning for
de arter, der befinder sig i Nationalpark Thy. Landskabet er især præget af den
stærke og vedvarende vestenvind, der bl.a. medvirker til sandfygning. Særligt
voldsomt har det været i tre kolde klimaperioder med decideret sandflugt, senest under ”den lille istid” i ca. år 1300-1850. I slutningen af 1700-tallet blev
bekæmpelse af sandflugten for alvor organiseret og bekæmpelsen blev igangsat
med effektive metoder.
Parisaftalen, der blev indgået af de 196 lande i FN i 2015, handler om at begrænse den globale temperaturstigning ift. 1990 til under 2 grader celsius, og
om at arbejde for at begrænse den til 1,5 grader.
Opgørelser fra DMI viser, at der er en tendens til, at det er blevet vådere, varmere og mere solrigt i Danmark over de seneste knap 150 år (www.dmi.dk). Nedenstående tabel viser værdier mål omkring Nationalpark Thy.
[Data fra DMI afventes vedr. referenceværdier for 2011-2020. Opdateres desuden med klimanormalen for 1991-2020 når denne offentliggøres].
Måling

Lokalitet

Middeltemperatur

Vestervig

Klimanormal
1961-1990
7,8 oc

Klimanormal
1991-2020
oc

Nedbør

Vestervig

809 mm

812 mm

Vindhastighed

Thyborøn

6,5 m/s

6,3 m/s
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Referenceværdi
2001-2010
8,8 oc

Referenceværdi
2011-2020
oc

Den gennemsnitlige årlige temperatur varierer fra sted til sted og fra år til år.
Den gennemsnitlige årstemperatur for landet som helhed er 8,3°C (30 års gennemsnit 1981-2010/10 års gennemsnit 2006-2015 er 8,9°C). De ti varmeste år i
Danmark er spredt fra 1930'erne og frem til nu, men de fleste ligger i de sidste
årtier, hvor landstemperaturen også har vist en kraftigt stigende tendens. Siden
1870'erne er temperaturen i Danmark steget med ca. 1,5°C. (www.dmi.dk).

Den gennemsnitlige årlige nedbør i Danmark har i perioden 1981-2010 været på
746 mm (792 mm; 10 års gennemsnit 2006-2015). Gennemsnitlig regner det
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mest i Midtjylland og mindst i Kattegat regionen. Den årlige nedbør på
landsplan i Danmark er steget omkring 100 mm siden 1870'erne.

Det gennemsnitlige antal soltimer i Danmark har i perioden 1981-2010 været på
1.574 timer (1.722 timer; 10 års gennemsnit 2006-2015). Den midterste del af
Jylland har det laveste antal timer, mens Kattegatregionen og Bornholm har det
højeste. Solskinstimerne har siden 1980 udvist en stigende tendens i Danmark,
også fraset perioden 2002-2015, hvor ny instrumentering kan have en rolle på
trods af korrektioner.
Klimaforholdene er afgørende for, om vi kan skabe/vedligeholde/genskabe de
biotoper, der kan være afgørende for, om en truet art trives.
[Graferne suppleres/erstattes med klimanormalen for 1990-2020 når disse bliver
offentliggjort i 2021.]
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I de følgende afsnit gennemgås baggrundsinformation der kan være relevant i
forhold til at opstille og fastlægge konkrete indsatser i Nationalparkplan 20222028 samt evaluering af indsatser i indeværende nationalparkplan.
Der vil, på baggrund af nærværende redegørelse samt konkrete forslag til indsatser i den kommende planperiode, blive udarbejdet yderligere baggrundsinformation hvor relevant.

FORMÅL 1-2
Der er et større overlap i relevant viden når indsatser tilrettelægges i forhold til
nationalparkens formål 1 og 2. I det følgende afsnit gennemgås derfor relevant
viden vedrørende natur, biodiversitet, arealanvendelse, arter mv. samlet.
Nationalparkens formål 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.
Nationalparkens formål 2: At bevare og forøge den biologiske mangfoldighed af naturligt
hjemmehørende arter i plantagerne og på de dyrkede arealer.

Målsætning 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.
Målsætning 2) Der skal skabes større sammenhæng mellem nationalparkens naturområder
og landskaber, herunder især klit- og klithedearealer. Områdernes samspil med kysten og havet skal styrkes.
Målsætning 3) Omlægning af klitplantagerne til naturnært drevne skove domineret af naturligt hjemmehørende træer og buske skal ske med særlig fokus på styrkelse af naturværdierne.
Målsætning 8) Sårbare naturområder skal beskyttes mod slitage og forstyrrende færdsel og
ophold.
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Generelt kan ser observeres en udvikling mod mindre intensiv udnyttelse af arealerne inden for Nationalpark Thy. Natura 2000-arealerne er steget med ca. 15
pct. i perioden på baggrund af en ny gennemgang af arealerne. Rødlisten samt
basisanalyserne forud for næste generation af vandplaner viser, at der skal en
stor indsats til, for at standse tilbagegangen i biodiversitet og sikre god økologisk tilstand.

Nationalpark Thy er 24.400 ha. Arealanvendelsen udvikles over tid.
2011
Omdriftsjord
Vedvarende græsarealer
Skovrejsning
Samlet landbrugsarealer

2019

Areal (ha)

% af NPThy

Areal (ha)

% af NPThy

395

1,6

342

1,4

1.767

7,2

1.522

6,2

-

-

2

-

2.162

8,8

1.866

7,6

Som man kan se ud fra tabellen, er der kommet mindre omdriftsjord, og mindre
landbrug generelt. De vedvarende græsarealer er også reduceret. Ud fra de tilgængelige oplysninger kan det ikke vurderes, om faldet er en netto reduktion i
hegning/afgræsning eller slæt. Naturstyrelsen Thy har i perioden nedtaget hegn
og opsagt græsningsaftaler i Sårup samt Stenbjerg.
2014

2020

Areal (ha)

Pct. af NPThy

Areal (ha)

Pct. af NPThy

Natura 2000-område

13.360

54 %

15.451

63 %

Vejledende § 3-natur

12.882

52 %

14.116

58%

På baggrund af aftalen om Naturpakken fra maj 2016 har Miljøstyrelsen gennemgået Natura 2000-områderne med henblik på at undersøge mulighederne
for at mindske andelen af intensivt dyrkede arealer og eventuelt udvide områder
med mere værdifuld natur. I den forbindelse er Natura 2000-områderne i Nationalpark Thy steget fra et areal på 13.360 ha til 15.451 ha. Der er altså sket en
stigning af Natura 2000-områder i nationalparken, hvilket bestemt ikke er tilfældet i størstedelen af landet.
Om stigningen i vejledende registreret natur beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 er et billede på, at der er kommet mere natur i nationalparken er svært
at sige. Store dele af nationalparken, som er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3 er ikke vejledende registreret, så muligvis er stigningen til dels et udtryk
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for, at en større del af disse arealer er blevet registreret. Det er dog positivt, at
større arealer bliver registreret, og det giver da også et idé om, at der er kommet
mere natur i nationalparken bl.a. gennem rydning af plantagearealer og udtagning af omdriftsjord.

Natura 2000-planlægning (jf. EF's fuglebeskyttelsesdirektiv (1979) og EU's habitatdirektiv (1992))
I forbindelse Natura 2000-planerne kortlægges habitatnaturtyperne i Danmark
hvert 6. år. Kortlægning og registrering er et løbende arbejde, og ikke alle arealer er kortlagt. Det betyder, at det enkelte år kan bruges til at sige noget om den
aktuelle fordeling af de kortlagte arealer men ikke noget om udviklingen generelt. Faldende tal kan være udtryk for både en omklassificering af arealet eller en
reel ændring af naturtypen. Dette kan ikke ses af tabellen.
Areal (ha) år
2005

Areal (ha) år
2011

Areal (ha) år
2017

2140 Klithede

3.424,7

4.807,4

3.841,5

2190 Klitlavning

1.150,2

1.512,0

1.008,6

2130 Grå/grøn klit

1.107,5

1.358,2

575,8

409,5

351,4

322,1

6210 Kalkoverdrev

8,6

40,3

38,4

6230 Surt overdrev

4,0

25,6

15,7

7230 Rigkær

6,0

18,6

17,9

7140 Hængesæk

9,2

5,9

6410 Tidvis våd eng

8,0

6,7

4,6

2,9

1220 Strandvold med flerårige urter

4,2

4,4

1310 Enårig strandengsvegetation

1,8

4010 Våd hede

0,9

0,2

7220 Kildevæld

0,2

0,2

Naturtype

1330 Strandeng

4030 Tør hede

43,4

9110 Bøg og mor

13,5

91D0 Skovbevokset tørvemose

3,8

9190 Stilkegekrat på mager sur bund

0,7

2110 Forklit

8,6

2170 Grårisklit

45,3

2160 Havtornklit

28,8

2120 Hvidklit

60,7

Total

6.171,9
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8.142,4

5.983,7

Habitatnaturen, inddelt efter naturtyper herover, klassificeres efter naturtilstanden på en skala fra 1 til 5, hvor arealer i naturtilstandsklasse 1 og 2 beskrives
som værende i ”gunstig bevaringsstatus”. På arealer i klasse 3-5 skal der gøres
en indsats for at opnå gunstig bevaringsstatus. Ca. halvdelen af de klassificerede
arealer ligger i tilstandsklasse 1 og 2.
I nedenstående tabel, ses fordeling af de vurderede arealer i tilstandsklasser. Ændringen i arealet kan igen ikke bruges til at sige noget om den komplette tilstand, da ikke alle arealer er klassificeret.

Tilstandsklasse

2005

2011

2017

1

1.272

527

122,6

2

3.618

6.386

4.871,8

3

912

1.189

944,2

4

-

35

41,3

5
Ingen registreret

3,7
365

336

Den danske Rødliste 2019 er en samlet oversigt over ca. 13.300 danske arter. Listen rummer bl.a. information om, hvor truede alle disse arter er. Hver art er –
gennem en standardiseret proces udviklet af International Union for Conservation of Nature – henført til en kategori, som afspejler artens status i den danske
natur. I Nationalpark Thy er der registreret 222 arter, der er omfattet af rødlisten
som værende næsten truet, sårbar, truet eller kritisk truet.
I listen her under er der et uddrag af de rødlistede arter som findes i Nationalpark Thy. Som det ses af listen, er en del planter og fugle gået tilbage i status.
For insekter ses en generel fremgang.
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PLANTER
Positiv fremgang, ikke længere
truet ifølge rødlisten
Småblomstret siv (Utilstrækkelige data ->
Livskraftig)
Positiv fremgang, men stadig rødlistet

INSEKTER
Positiv fremgang, ikke længere
truet ifølge rødlisten
Metalvinge (Sårbar -> Livskraftig)
Okkergul pletvinge (Sårbar -> Livskraftig)
Positiv fremgang, men stadig rødlistet

Bakke-fnokurt (Sårbar -> Næsten truet)
Sort skæne (Sårbar -> Næsten truet)

Argusblåfugl (Sårbar -> Næsten truet)

Stivtoppet rørhvene (Truet -> Næsten truet)

Bjerg-svirreflue (Sårbar -> Næsten truet)
Gråbåndet bredpande (Truet -> Næsten truet)

Tilbagegang i status.

brodbladet vandaks (Sårbar -> Truet)

Gulplettet bjørn (Sårbar -> Næsten truet)
Klitperlemorsommerfugl (Sårbar ->
Næsten truet)
Kløver-køllesværmer (Sårbar -> Næsten truet)

Dværg-siv (Livskraftig -> Truet)

Kommabredpande (Truet -> Næsten truet)

Dværgulvefod (Sårbar -> Truet)

Moserandøje (Truet -> Næsten truet)
Skovperlemorsommerfugl (Truet ->
Næsten truet)
Smalrandet humlebisværmer (Truet ->
Næsten truet)
Spættet bredpande (Sårbar -> Næsten truet)
Stikkelsbær-glanssvirreflue (Sårbar ->
Næsten truet)
Tilbagegang i status.

Bjergbregne (Livskraftig -> Livskraftig)
Bredbægret ensian (Sårbar -> Truet)

Fin bunke (Livskraftig -> Næsten truet)
Fin siv (Utilstrækkelige data -> Truet)
Flydende kogleaks (Livskraftig -> Næsten truet)
Gulgrøn brasenføde (Næsten truet -> Truet)
Hjertelæbe (Næsten truet -> Truet)
Hvidgrå draba (Sårbar -> Truet)
Krybende ranunkel (Næsten truet -> Truet)

Dværg-svirreflue (Sårbar -> Truet)

Langbladet soldug (Sårbar -> Truet)

Klithede-maskesvirreflue (Sårbar -> Truet)

Liden Najade (Truet -> Kritisk truet)

Kyst-bredfodsflue (Sårbar -> Truet)

Norsk Pileurt (Sårbar -> Truet)

Tagrør-kuglebærerflue (Sårbar -> Truet)

Pilledrager (Livskraftig -> Truet)

Samme status som tidligere

Sekshannet bækarve (Livskraftig -> Truet)

Citronbjørn (Sårbar -> Sårbar)

Sortgrøn brasenføde (Næsten truet -> Truet)

Ensianblåfugl (Sårbar -> Sårbar)

Stilk-siv (Sårbar -> Truet)

Fintornet randtæge (Sårbar -> Sårbar)

Syl-firling (Sårbar -> Truet)

Skovbjørn (Kritisk truet -> Kritisk truet)
SVAMPE

Tråd-vandaks (Sårbar -> Truet)

Positiv fremgang, men stadig rødlistet

Tvepibet lobelie (Livskraftig -> Truet)

Purpursort jordtunge (Kritisk truet -> Sårbar)

Samme status som tidligere
Dansk kambunke (Næsten truet ->
Næsten truet)
Grenet star (Truet -> Truet)

Strand-jordtunge (Kritisk truet -> Truet)
Samme status som tidligere
Bitter korkpigsvamp (Truet -> Truet)

Kortsporet blærerod (Truet -> Truet)

Duft-ridderhat (Truet -> Truet)

Skotsk lostilk (Livskraftig -> Livskraftig)

Fyrre-vatporesvamp (Truet -> Truet)

Spæd mælkeurt (Næsten truet -> Næsten truet)
Storlæbet blærerod (Næsten truet ->
Næsten truet)
Strandbo (Næsten truet -> Næsten truet)

Ringløs honningsvamp (Truet -> Truet)

Strand-snerle (Livskraftig -> Livskraftig)
Sylblad (Kritisk truet -> Kritisk truet)
Ukendt pga. manglende data
Guldskæl-mangeløv (Ikke vurderet -> Livskraftig)
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Ukendt pga. manglende data
lak-skørhat (Sårbar -> Utilstrækkelige data)

FUGLE
Positiv fremgang, ikke længere
truet ifølge rødlisten
Sortstrubet bynkefugl (Næsten truet ->
Livskraftig)
Tilbagegang i status.

PATTEDYR
Samme status som tidligere
Birkemus (Sårbar -> Sårbar)
Damflagermus (Sårbar -> Sårbar)
Odder (Sårbar -> Sårbar)

Atlingand (Næsten truet -> Sårbar)
Dværgterne (Næsten truet -> Sårbar)
Lille præstekrave (Livskraftig -> Næsten truet)
Mosehornugle (Truet -> Kritisk truet)

LAVER
Positiv fremgang, men stadig rødlistet
Sortfodet bægerlav (Kritisk truet -> Sårbar)

Rørdrum (Livskraftig -> Sårbar)

Stjerne-rensdyrlav (Kritisk truet -> Truet)

Slørugle (Næsten truet -> Sårbar)

Samme status som tidligere

Stor hornugle (Næsten truet -> Truet)

Kalk-bægerlav (Kritisk truet -> Kritisk truet)

Tinksmed (Sårbar -> Truet)

Kyst-bægerlav (Sårbar -> Sårbar)

Samme status som tidligere
Brushane (Truet -> Truet)
Hedelærke (Næsten truet -> Næsten truet)
Rødrygget tornskade (Livskraftig -> Livskraftig)
Stor kobbersneppe (Sårbar -> Sårbar)
Trane (Livskraftig -> Livskraftig)
Ukendt pga. manglende data
Engryle (Truet -> -)
Natravn ( -> Næsten truet)
Stor regnspove (Næsten truet -> -)

EU's vandrammedirektiv fastlægger rammerne for beskyttelsen af vandløb, søer,
laguner, kystvande og grundvand i alle EU lande.
Hvert 6. år udarbejdes og offentliggøres en basisanalyse. Basisanalysen er en
slags ’rigets tilstand’ for kvaliteten af vandet i åer, søer, fjorde, langs kyster og
grundvandet. Basisanalysen for vand fra 2019 beskriver, hvor rent vandet er i
dag, og målet for tilstanden i 2027, og er grundlaget for overvågningsprogram,
miljømål og indsatsprogram.
Vandområder

Vandområdeplaner 2021-27 jf. EU's Vandrammedirektiv skal offentliggøres senest d. 22. december 2021, og er således endnu ikke tilgængelig. Men basisanalysen, der skal ligge til grund for disse, blev offentliggjort i december 2019. Miljømålet for alle vandløb og søer i Nationalpark Thy er ”god økologisk tilstand”.
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Søer

Der er samlet set mere end 200 søer i Nationalpark Thy, og det er kun nogle af
de større, der er med i vandområdeplanlægningen. I basisanalysen fra 2019 lever kun fem søer op til målsætningen med enten god eller høj økologisk tilstand.
Det gælder Blegsø, Tormål, Grubevande, Istrup Sø og Per Madsens Kær og det
er kun disse fem, hvor det forventes, at der ikke er risiko for manglende målopfyldelse i 2027.
I 2013 gjaldt det yderligere fem søer: Kokkær Vand, Hykær, Nors Sø, Vandet Sø
og Agger Tange Sø, hvor der nu for disse fem søer vurderes at være en risiko
for, at målsætningen om god økologisk tilstand i 2027 ikke nås.
Alle søer, der indgår i basisanalyserne for 2019 og/eller 2013 er medtaget i nedenstående tabel. Det er markeret med pile, om tilstanden er ringere i 2019 end
i 2013 med en pil ned (↓) eller pil op (↑) for hver kategori, den er rykket.
Søer

Basisanalyse 2013
vandområdeplaner
2015-21
Moderat økologisk tilstand

Basisanalyse 2019
vandområdeplaner
2021-27
Moderat økologisk tilstand

Ændring
2013-19

Risiko manglende målopfyldelse 2027

-

Ja

Præstekær 1

-

Ukendt

?

-

Præstekær 2

-

Ukendt

?

-

Præstekær 3

-

Ukendt

?

-

Kokkær Vand

Høj økologisk tilstand

Ringe økologisk tilstand

↓↓↓

Ja

Blegsø

Høj økologisk tilstand

God økologisk tilstand

↓

Nej

Tormål

Høj økologisk tilstand

Høj økologisk tilstand

-

Nej

Hykær

God økologisk tilstand

Moderat økologisk tilstand

↓

Ja

Samlet tilstand
Sokland

Lille Vand

Ukendt

Ringe økologisk tilstand

?

Ja

Det Store Vand

Moderat økologisk tilstand

Ringe økologisk tilstand

↓

Ja

Langsande Sø

-

Ukendt

?

-

↓

Ja

↓↓

Ja

Moderat økologisk tilstand
Moderat økologisk tilstand

Nors Sø

God økologisk tilstand

Vandet Sø

Høj økologisk tilstand

Glarbjerg
Sande Sø

-

Ukendt

?

-

Ukendt

Høj økologisk tilstand

?

Nej

-

Ukendt

?

-

Færgegård Sig

Ukendt

Moderat økologisk tilstand

?

-

Ålvand 1

Ukendt

Ringe økologisk tilstand

?

-

Ålvand 3

-

Ukendt

?

-

Ålvand 4

-

Ukendt

?

-

Grubevande
Tvorup Hul
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Ålvand 5

-

Ukendt

?

-

Førby Sø

Ringe økologisk tilstand

Ringe økologisk tilstand

-

-

Ukendt

God økologisk tilstand

?

-

Ukendt

Høj økologisk tilstand

?

Nej

-

Ukendt

?

-

-

God økologisk tilstand

?

Nej

-

Ukendt

?

-

-

Ukendt

?

Ukendt

Ukendt

?

Ørum Sø

Dårlig økologisk tilstand

Dårlig økologisk tilstand

-

Ja

Roddenbjerg
Sø

Dårlig økologisk tilstand

Ringe økologisk tilstand

↑

Ja

Flade Sø

Dårlig økologisk tilstand

Dårlig økologisk tilstand

-

Ja

God økologisk tilstand

Moderat økologisk tilstand

↓

Ja

Moderat økologisk tilstand

Dårlig økologisk tilstand

↓↓

Ja

Sø vest
Førby Sø

for

Istrup Sø
Ødlevand, Lillehav
Per Madsens
Kær
Possø
Mortenssande
Sø
Sø nord for
Lortpøt

Agger
Tange
Sø
Strandsø på
Agger Tange

Kokkær Vand er gået fra at have en høj økologisk tilstand til en ringe økologisk
tilstand pga. fytoplankton og miljøfarlige forurenende stoffer. Nors Sø er gået
fra en god til en moderat økologisk tilstand pga. kemiske stoffer og miljøfarlige
forurenende stoffer. Det bemærkes, at i basisanalysen fra 2005/06 havde Nors
Sø høj økologisk tilstand, så søens tilstand er yderligere forringet. Vandet Sø er
gået fra en høj til en moderat økologisk tilstand pga. fytoplankton.
Vandløb

Når det gælder vandløb i Nationalpark Thy er der jf. basisanalysen i dag ingen af
de vandløb, der er med i analysen, som lever op til målsætningen. Nors Å, Rindbæk v. Vandet Sø og Kastet Å har moderat økologisk tilstand. Vandløbet, der løber syd for Vangså har ringe økologiske tilstand. Hansted Mølleå, Klitmøller Å og
Bredkær Rende har dårlig økologisk tilstand. Tilstanden er ukendt i Lejebakke
Grøft, der løber nord for Vangså. Storkær Å, der har udløb til Ørum Sø gennem
Lodbjerg Klitplantage er på strækningen stærkt modificeret, men den er vurderet til at have et godt økologisk potentiale.
Der vurderes ikke risiko for, at Hansted Mølleå, Klitmøller Å og Storkær Å kommer til at mangle målopfyldelse for samlet økologisk tilstand.
Der er risiko for manglende målopfyldelse for samlet økologisk tilstand i 2027
for Nors Å, Rindbæk, vandløbet, der løber syd for Vangså, Bredkær Rende og
Kastet Å. Det bemærkes, at fx Bøgsted Rende ikke er med i basisanalysen. Den
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blev i vandplanerne for 2010-15 undtaget på grund af "uforholdsmæssigt store
omkostninger".
Vandløb
Samlet tilstand
Hansted Mølleå
Nors Å
Klitmøller Å
Lejebakke Grøft
Storrende
Rindbæk
Bredkær Rende
Vandløb v. Lyngby
Kastet Å
Storkær Å

Basisanalyse 2013
vandområdeplaner
2015-21

Basisanalyse 2019 vandområdeplaner 2021-27

Ændring

Risiko manglende målopfyldelse

Moderat økologisk
tilstand
Ringe økologisk tilstand
Moderat økologisk
tilstand

Dårlig økologisk tilstand

↓

Nej

Moderat økologisk tilstand

↑

Ja

Dårlig økologisk tilstand

↓

Nej

-

Ukendt

?

-

-

Ringe

?

Ja

Moderat økologisk tilstand

-

Ja

Dårlig økologisk tilstand

↓

Ja

-

-

-

Moderat økologisk tilstand

-

Ja

Stærkt modificeret med et
godt økologisk potentiale

?

Nej

Moderat økologisk
tilstand
Ringe økologisk tilstand
Ukendt
Moderat økologisk
tilstand
Dårlig økologisk tilstand

Aktive indsatser, der har til formål at forbedre vandmiljøet

Thisted Kommune har jf. vandhandleplanerne fra 2015 restaureret Klitmøller Å
med sigte på at forbedre det fysiske miljø, samt sikre kontinuitet i vandløbet, så
der skabes fri passage for fisk og smådyr. Der er således fjernet en opstemning
ved Vestermøllevej, hvor der har været en møllesø, fjernet en spærring ved et
nedlagt dambrug og etableret en faunapassage ved ålekisten. Dertil kommer, at
en 2.675 m lang strækning i Klitmøller Å er restaureret.
Thisted Kommune har desuden gennemført en forundersøgelse ved Hansted
Mølleå, der er udpeget til restaurering grundet dårlige fysiske forhold. Projektet
er endnu ikke gennemført. Men som led i gennemførelsen af EU Life Redcohaprojektet er et tilløb til Hansted Mølleå stoppet.
Nationalpark Thy gennemfører i 2019-2021 et projekt omkring Førby Sø, der
skal bidrage til at forbedre vandkvaliteten. Projektet indebærer bl.a. lukning af
en række grøfter, der leder næringsstoffer samt okker ud i Førby Sø.

De væsentligste forhold vedr. Natura2000-planerne udestår pt. men udarbejdes
frem mod endelig offentliggørelse.
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EVALUERING AF INDSATSER I PLANPERIODEN 2016-2022
INDSATS 1: GENETABLERING AF NATULIG HYDROLOGI
Evaluering
Målet er et langsigtet mål. En landskabshistorisk GIS-analyse, som Nationalpark Thy fik udarbejdet
i 2017 har fx vist, at der i 2016 var 383,6 km vandløb og grøfter, mod 40,3 km på de gamle kort fra
1789. Forskellen på de to tal skyldes dels naturlige landskabsforandringer, dels menneskelige aktiviteter, hvoraf gravning af grøfter i 1800- og 1900-tallet har været en meget væsentligt aktivitet især
i klitplantagerne. Indsatserne forventes gennemført over en længere tidsperiode og effekten indtræder først fuldt efter en lang periode. Målet vedrører gennemførsel af konkrete indsatser – fx at kaste
grøfter til.
Det vurderes, at indsatsen for perioden 2016-2022 med gennemførte og planlagte aktiviteter vil
være delvist i mål.
Anbefalinger til næste planperiode
De økonomiske kompensationsmuligheder har været begrænset af, at det er vurderet, det er statsstøtte omfattet af de minimis-forordningen og flere områder er ikke indeholdt i Naturstyrelsen Thys
gældende driftsplaner, som derfor, hvis de skal gennemføres, kræver et tillæg til driftsplanen.
Idet der er udfordringer med økonomiske kompensationsmuligheder og der på større områder har
vist sig betydelige modsatrettede interesser, vurderes det ikke realistisk, at genetablere naturlig hydrologi på 80 pct. af lysåbne arealer inden planperiodens udløb, som det var forudsat i Nationalparkplan 2016-2022. Genetablering af naturlig hydrologi er dog af afgørende betydning for en
række arters trivsel, og det anbefales derfor at indsatsen fortsat prioriteres som et langsigtet mål,
der bidrager til at nationalparkens målsætning i lovbekendtgørelsen om at skabe sammenhængende økosystemer med naturlig vandbalance opfyldes.
Det vurderes, at målet bør videreføres for at understøtte den langsigtede og brede indsats for at
skabe naturlig hydrologi med positive effekter for natur, biodiversitet og klima. Det bemærkes hertil,
at der vurderes at været et væsentligt uudnyttet arealpotentiale og at der kan laves omkostningseffektive indsatser (stor effekt af mindre indsats). Det bemærkes desuden, at indsatsen kan skabe
mulig konflikt med offentlighedens adgang til natur.

EVALUERING AF INDSATSER I PLANPERIODEN 2016-2022
INDSATS 2: FORØGE SAMMENHÆNGEN I KLITHEDENATUREN OG SYNLIGGØRE KULTURHISTORISKE SPOR OG LEVN GENNEM RYDNING
Evaluering
Målet vedrører konkrete indsatser – primært at rydde områder for uønsket opvækst og hegne områder til afgræsning. Målet er et langsigtet mål. Indsatserne forventes gennemført over en længere
tidsperiode og effekten indtræder først fuldt efter en lang periode.
Det vurderes, at indsatsen for perioden 2016-2022 med gennemførte og planlagte aktiviteter vil
være delvist i mål.
Anbefalinger til næste planperiode
Målsætningerne på langt sigt fra nationalparkplan 2016-2022 fremgår af tabellen herunder. Det står
klart, at det, at skabe sammenhæng mellem Vangså Klithede og Ålvand er højt prioriteret. Men
også områder som plantagebræmmen øst for Klitmøller og området syd og øst for Stenbjerg er af
stor interesse. Gennemførsel af disse store projekter kræver, at tiden er moden – primært fordi der i
dag er umoden produktionsskov på en del af arealerne.
Derfor vurderes det, at det er centralt at fastholde målsætningen flere år frem og dermed være klar
til at udnytte mulighederne for at rydde større arealer, når de opstår.
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EVALUERING AF INDSATSER I PLANPERIODEN 2016-2022
INDSATS 3: ETABLERE OG VEDLIGEHOLDE VIDENSGRUNDLAG FOR ADAPTIV NATURFORVALTNING
Evaluering
Med indsatsen etableres en faglig base for viden i nationalparken, som kan være grundlag for en
vidensbaseret forvaltning af naturen. Et vidensgrundlag skal oprettes og vedligeholdes for at have
værdi. Målet er et langsigtet mål.
Det vurderes, at indsatsen for perioden 2016-2022 med gennemførte og planlagte aktiviteter vil
være i mål mellem niveau.
Anbefalinger til næste planperiode
Med indsatsen skabes grundlag for at forvalte naturen ud fra den mest opdaterede viden om de enkelte arters placering, status og udvikling. Det er centralt for nationalparkens udvikling på sigt, at
der fortsat sker registrering, undersøgelser og udvikling af vidensgrundlaget i nationalparken. Det
anbefales derfor, at der fortsat er fokus på etablere og vedligeholde vidensgrundlaget.
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FORMÅL 3
Nationalparkens formål 3: At bevare og styrke nationalparkens kulturmiljøer og kulturhistoriske spor i klitlandskabet og klitplantagerne og i tilknytning til havet.

Målsætning nr. 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.

Thisted Kommune har i forbindelse med Kommuneplan for 2017-2029 udpeget
kulturhistoriske interesseområder, som ligger i eller i umiddelbar tilknytning til
Nationalpark Thy. Siden Kommuneplan 2010-2022, er der sket følgende ændringer:
1. Der er tilføjet et område øst for Vandet Sø (1). Om området skriver kommunen: Øster og Vester Vandet: Bebyggelse i jernalder, vikingetid og
middelalder, belyst ved detektorfund og arkæologiske undersøgelser.
Område er med til at vise, at der med al sandsynlighed i Vikingetiden har
været en forbindelse mellem havet og Vandet Sø, som har kunnet besejles.
2. Området omkring Ove Sø og Tandrup Hovedgård er udvidet mod sydvest
(2). Området ligger i kort afstand af Nationalpark Thy, men har ikke overlappende arealer. Om området skriver Thisted Kommune:
Forhistorisk bosættelse og gravpladser, voldsted, godslandskab og bygningskompleks. Interessepunkter: Madstedborg, Sønderhå, Bjergene,
Tandrup Hovedgård, Morup Mølle, Galgebakken.
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Områderne fremgår af figuren herunder.

(1)

(2)

Figur: Udpegninger i Kommuneplan 210-2022

Figur: Udpegninger i Kommuneplan 2017-2022

Det fremgår af Kommuneplanen, at Museum Thy anbefaler, at der i den kommende kommuneplanperiode foretages en gennemgang af de enkelte delemner
med henblik på forarbejder til udarbejdelse af et kulturmiljøatlas for Thisted
Kommune eller en tematiseret gennemgang af kulturmiljøgenrer så som stationsbyen, landingspladsen, herregårdslandskabet m.v. for igennem registrering
og vurdering at kortlægge, hvilke bevaringsværdier, der er tilbage, og som er
umistelige.
De udpegede områder, som ligger inden for eller i umiddelbar tilknytning til nationalparken, er derudover fortsat:
-

Redningsvejen Stenbjerg-Lyngby-Lodbjerg, Stenbjerg Landingsplads/fiskerleje, Lyngby fiskerby, Lodbjerg Fyr (6).
Thagaards plantage og Vangså Hede: Sandflugt og plantningshistorie
(18).
Agger kystsikringsanlæg inkl. Kystinspektoratets station ”de sorte huse”,
redningshus, dæmninger og høfder (4).
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-

-

Nørre Vorupør: Landingsplads, spil, høfde, redningshus, strandskure, torv,
røgeri, auktionshal, gl. fyr, fiskerhuse, missionshus, 2 kirkegårde, sandflugt og læplantninger (8)
Klitmøller: Lade og landingsplads, havnevej med redningshus, lagerhuse,
strandskure, villaer (10).
Hansted: Kirke, fyr, De hvide huse – Akelejevænget, Bådsgårdsvej, Helshagevej, bunkersanlæg fra 2. verdenskrig (11)

Dertil kommer, at Lodbjerg Fyr, Hanstholm Fyr og Redningshuset i Stenbjerg
samt båkerne ved Stenbjerg og Bøgstedrende er bygningsfredede.

I 2017 færdiggjorde NaturRådgivningen en landskabshistorisk GIS-analyse. I analysen er kortudsnit af hele nationalparken fra år 1789 til august 2016 gennemgået med henblik på at kortlægge udviklingen i området ud fra et landskabshistorisk synpunkt.
GIS-analysen viser bl.a., at stort set hele området har været præget af kltter, klithede og hedemoser, der for størstedelens vedkommende i dag er tilplantet med
plantager. På visse arealer af den tilbageværende klithede ses spredt opvækst af
bl.a. nåletræer. En del af plantagerne omlægges i nyere tid til løvtræer eller ryddes helt.
Herudover ses, at området har været præget af mange både større og mindre
søer, som i dag er forsvundet pga. grøftning eller ændring i grundvandsstanden.
Af større navngivne søer, som i dag er forsvundne eller meget mindre, kan nævnes (størrelse på tidligere kort/størrelse på sene kort): Vang Sø (75 ha/0 ha), Sjørring Sø (850 ha/0 ha), Grubevand (9 ha/1 ha), Tvorup Sø (63 ha/3,7 ha), Karens
Sø (12 ha/0 ha), Førby Sø (72 ha/50 ha), Fredskilde Sø (25 ha/0 ha), Possø (23
ha/2,3 ha), Storkær (155 ha/0 ha). Herudover er en del mindre, unavngivne søer
forsvundet.
De væsentligste udviklinger fremgår af tabel herunder. En komplet samling af
kortmateriale samt beskrivelser kan ses i ”Landskabshistorisk GIS-analyse, Nationalpark Thy, november 2017”xiv.
I 2020 udarbejdes et tilsvarende kortudsnit, således at udviklingen kan følges i
takt med nationalparkplanerne. Det foreslås, at der fremadrettet udarbejdes
kortudsnit i forbindelse med nationalparkplanerne.

46

KORTBLAD
1: Hansted Mølleå

Hansted Mølleå var i slutningen af 1700 opstemmet ved Torper Mølle. Opstemningen er fjertnet inden 1883. Ådalen fremstår næsten uforandret fra
1954 til 2016.
Et 1400 meter læghegn er fjernet mellem 2004 og 2016.
Beplantning med bjergfyr forsøgt i det centrale, højliggende område ved Gråbjerg Sande fra omkring 1890. Beplantningen kan ses i dag.

2: Sårup – Gråkær
Sande

Fra omkring 1890 og frem er området tilplantet fra at være lysåben klitlandskab med en række søer mod sydøst og spredte huse med enkelte dyrkede
marker og grøftede enge, til det nuværende Tved Plantage med bl.a. bjergfyr.

3: Hanstholm Vildtreservat

Kyststrækningen er gennem de sidste 227 år rykket ca. 200 meter tilbage.
Hjulspor mellem Hansted og Klitmøller er erstattet af kystvejen i 1967. Der er
usikkerhed om udviklingen i antallet af søer og fugtige områder fra 1789 til i
dag. I 1820’erne var der forsøgsplantning på ved ejendommen Skovhus. Beplantningen ses stadig i dag.

4: Tved Klitplantage

På kortblade fra 1789 og 1883 ses, at den nordlige del af Tved Klitplantage
oprindeligt var åbent klit- og hedelandskab med små hedemoser oven for
den gamle kystskrænt. Fra 1902 er området gradvist tilplantet fra syd mod
nord. I dag findes stadig åbent hedelandskab med moser og enge længst
mod nord omkring Kokkærvand. To mindre søer på kort fra 1918 har bredt
sig og er nu den 6,4 ha (størrelsen varierer meget) store Langesande Sø,
som har fortrængt plantagen i området.

5: Klitmøller

I 1918 bestod byen af spredt bebyggelse med marker og enge imellem. Syd
for den nuværende bygrænse er der mellem 1883 og 1918 plantet den nordvestlige del af Nystrup Plantage. Efter 1954 er der tilplantet yderligere områder syd og øst for byen. Skovgrænsen i den senere tid trukket tilbage fra kysten.

6: Nors Å

I de tidlige kortblad fra 1789 og 1883 ses lysåbent areal med spredt bebyggelse og veje til Nors, Vandet og Thisted. I 1862-63 er der gravet et afløb fra
Nors Sø til havet nord for Klitmøller for at sænke vandstanden i Nors Sø. I
1892 startes tilplantning af Vilsbøl Plantage mellem Nors og Vandet søer. I
de senere år er der sket betydelige rydninger i området omkring Nors Å.

7: Nors Sø

Nors Sø og Vandet Sø har i stenalderen været forbundet med havet. Da
søen er en karstsø og oprindeligt uden afløb har vandstanden svinget meget.
På kort fra 1789 ses, at vandet har nået foden af Nors Kirke. Med afløbet (se
kort 6) sikres mere konstant vandstand. På kortblad fra 1789 og 1883 ses
søen omgivet af lysåbent areal med hededækkede klitter. Mod nordøst og
syd er der i dag plantage. Klitheden mod nordvest fra Isbjerg mod Hanstholm
Vildtreservat er bevaret. Omkring Isbjerg er der de seneste år ryddet 6 ha.
plantage.

8: Vangså

På kortblade fra 1789 og 1883 ses, at Vangså er opstået på en lavning mellem klitterne, hvor det har været muligt at dyrke marker. Det øvrige areal var
høje klitter, lave afblæsningsflader med klithede og fugtige hedemoser. Fra
1888 og frem til 1954 er den nordlige del af Vangså Hede tilplantet med nåletræer samt arealet mod sydøst til Glarbjerg Sande. Fra 1954 og frem er klitplantagen rykket 100-200 meter tilbage og i de seneste år er skovbrynet af
Nystrup Plante mod Vangså Hede rykket, så det lysåbne areal er forøget
med 18 ha.
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I perioden 1954 til 2004 er der anlagt en række sommerhuse i området. I den
østlige del af Vangså Hede er der opstået flere vandflader.
9: Vandet Sø

Vandet Sø har i hele perioden været overvejende omgivet af landbrugsland
mod øst og syd. I perioden mellem 1888 og 1910 blev arealerne fra Vandet
Sø til Klitmøller samt Vilsbøl Plantage nordøst for søen tilplantet.

10: Nors

Oprindeligt område med hede og små partier af indsande. Beplantet i omkring 1960. Nærmest Nors Sø ligger fortsat lysåbne plantesamfund med
hede, mose, eng og overdrev.

11: Bremerholm
Sande

Området har i hele perioden henligget som overvejende lysåbnet klitlandskab
uden anden bebyggelse end den sydlige del af Vangså med tilhørende marker. Ortofotos fra 1954 og frem viser stigende antal småsøer med varierende
forekomst og udbredelse. Søernes udbredelse afhænger formentlig af svingende grundvandsstand. Redningsvejen langs kysten er eneste vej om området på kortblad fra 1918. I 1967 er Kystvejen, rute 181, anlagt.

12: Vang

Vang Sø ses reduceret fra ca. 75 ha på konceptkortet fra 1789 til ca. 29 ha
som følge af udtørringen af Sjørring Sø i 1860. Vang Sø blev udgrøftet i
1886-1887 og forsvandt dermed. Den nordlige del af søen genopstår til tider.
I de senere år er der bl.a. ryddet 8 ha opvækst for at beskytte og bevare rigkær opstået på bunden af den tidligere Vang Sø. Klitterrænet vest for søen
blev i for størstedelen tilplantet i 1851 – 1877.

13: Vandet Klitplantage

Oprindeligt hedeareal. Beplantningen er vokset fra 4 ha i 1883 til 333 ha i
1918. Arealet fremstår i dag som klitplantage.

14: Bøgsted Rende

De tidligste kort fra 1789 viser et stort lysåbent klithedelandskab med hedemoser og småsøer mellem de mindre klitter på den store centrale afblæsningsflade. I 1816 påbegyndte sandflugtskommissær Thagaard forsøg med
et etablere klitplanter i Thy på nordsiden af Børsted Rende, men dog med så
ringe succes at man stoppede igen i 1842. Frem til 1883 skrumpede arealet
fra 15 til 5 ha. Fra 1870 blev nye forsøg gennemført med større succes på
sydsiden af Bøgsted Rende. Frem mod 1918 blev størstedelen af området tilplantet.
Længst mod vest er trægrænsen rykket 100 – 600 meter ind. Herudover er
11 ha bjergfyr længst mod vest afbrændt i de senere år.
I området er 9 søer forsvundet siden 1883 og Grubevand er skrumpet fra 9 til
1 ha. Området har desuden omfattende grøftesystem. Der er uklarhed omkring den oprindelige forbindelse til Tvorup sø/hul.

15: Tvorup

Oprindeligt landbrugsjord men med sandflugten udpint og forarmet. Tvorup
Kirke blev revet ned i 1794 og sognet sammenlagt med Vang Sogn. Sandflugten blev standset med hjælme og fra 1853 blev området tilplantet. I dag
er størstedelen af området tilplantet.
I 1791 finder man Tvorup Sø på 63 ha. Vandstanden i Tvorup Sø er sænket
med ca. 1 meter som følge af til dels afdræning af Sjørring Sø og til dels som
følge af udgravning af Bøgsted Rende gennem det plane terræn vest for
søen. Vandspejlet er i dag ca. 3,7 ha. Området omkring søen har været tilplantet og formentlig grøftet. I 1992 er et tilløb fra syd blevet lagt vest om
søen for at begrænse tilførslen af hummusstoffer og okker. Plantagen tættest
på søer en nu ryddet.

16: Nørre Vorupør

Landsbyen er vokset kraftigt fra 1883 til 1918 efter bygning af læmolen i
1904-1911. Beboerne har ernæret sig ved kystfiskeri samt lidt landbrug. I
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dag er byen en kystby med ca. 600 indbyggere og en del sommerhuse. Bortset fra læhegn øst for byen fremstår landskabet åbent som på ortofotos fra
1954.
17: Ålvand

Helt åbent med en stor meget plan afblæsningsflade omgivet af klitter mod
nord og sydøst på de tidligste kort. Den centrale del er vidstrakt vådt klitlandskab med mange lavvandede klitsøer og små hedemoser.
Klitterne i den nordlige og østlige del er tilplantet op gennem 1900’erne. I
1992-2004 er der ryddet en lysning omkring Færgegård Sig hvor en sø er
genopstået. Tvorup Klitplantage samt terrænet omkring Ålvand er grøftet. Efter 1954 er der plantet plantage ved vejen og etableret en skydebane nær
Egebaksande. Klitheden er også blevet omgivet af en række små plantager
mod syd og vest. På klitheden ses spredt opvækst af nåletræer, især mod
øst.
Klitheden fungerer som overnatningsplads for grågæs og kortnæbbede gæs,
hvilket medfører betydelig tilførsel af næringsstoffer til søerne. Der er lavet
forsøg med oprensning af bundslam fra søerne.
Mod øst fandtes Sjørring Sø på 850 ha frem til ca. 1860, hvor søen blev afdrænet via kanalsystem mod Faddersbøl via Årup Å til Ove Sø.

18: Sønder Vorupør

Bortset fra etablering af en omfartsvej uden om Stenbjerg By til Stenbjerg
Landingsplads fremstår klitterne mod vest stort set uændret ift. de tidligste
kort. Kystvejen er etableret i 1967. Området øst og syd for Stenbjerg har været klithede og der fandtes i 1789 en 12 ha sø Karens Vand. Søen er i dag
forsvundet grundet grøftning af området. Fra 1895 er Stenbjerg Klitplantage
plantet. En række mindre arealer er eller har været opdyrket.

19: Førby Sø

Førby Sø var i 1789 72 ha og hed Worup Sø. I dag er søen ca. 50 ha. Vandspejlet er reduceret for at indvinde land ved at uddybe afløbet. Området syd
og sydøst er omdannet fra klitter og klitheder med små hedemoser til Stenbjerg Klitplantage. Et større område på 130 ha omkring Præstens Bakker er
ryddet igen i efter en skovbrænd i 2004.

20: Stenbjerg Klitplantage

Frem til 1883 lå området hen som klithede med små hedemoser med enkelte
søer. 6 ha blev opdyrket. Det opdyrkede areal blev øget til 18 ha i 1954. Fra
1894 og frem blev tilplantningen til Stenbjerg Klitplantage foretaget med anlæg af grøfter, brandbælter, skovveje osv. Mellem 2004 og 2016 er plantagen rykket 800 meter mod øst via rydning, sløjfning af grøfter mv.

21: Nørhå

Også en del af Stenbjerg Klitplantage plantet efter 1894 (se ovenfor). Herudover har området rummet Fredskilde Sø på 25 ha i 1789. Søen er via grøftning og dræning reduceret til 1,2 ha og arealerne omkring søen har været
opdyrket. I den seneste tid er dyrkning af arealerne i umiddelbart nærhed af
søen ophørt og området er pilekrat og rørskov og § 3-beskyttet mose.

22: Lyngby

Bebyggelsen Lyngby er opstået omkring 1864. Klitlandskabet nord og vest
for byen er i det store uforandret bortset fra mindre nåletræsplantager og en
sø. Sommerhusene strækker sig i dag ud i klitterne via småveje. Kysten er siden 1970 flyttet ca. 270 m ind grundet erosion. En landingsplads med fiskepakhus samt en større parkeringsplads skyllede i vandet i 2008.

23: Lillehav

Området Lillehav er bevaret næsten uforandret frem til nutiden – dog med
skiftenden antal søer af varierende størrelse. I den sydøstlige del af området
tilplantet som Istrup Klitplantage. Forsøg med at tilplante Lillehav er mislykkedes. Et stort centralt område fra Røddekær til Peter Madsens Kær og Istrup
er tilplantet. I kortperioden er ca. 10 ud af 13 søer forsvundet frem til 1918.
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Området er i dag grøftet. Omkring Peter Madsens Kær har tre søer været forsvundet. En er genopstået naturligt og en er udgravet.
24: Spjaldskær Skomagerrimme

Området er meget isoleret og landskabet er stort set uforandret fra 1790 til
2016 bortset fra tilplantning af Mortenssande mod syd. I 2016 er spredt opvækst fjernet. Et mindre område der har været eng, er nu sprunget i skov.

25: Hvidbjerg

Fra 1892 til 1918 er stort set hele området tilplantet fra at være klithede med
hedemoser og småsøer til at være nåletræsplantage. Enkelte områder er
mislykkedes. I de senere år ses betydelig opvækst af spredte nåletræer på
klithederne vest for plantagerne. De fleste søer er i dag forsvundet – flere
pga. grøftning. Grøfter er lukket i den senere tid og der er påbegyndt en konvertering fra nåletræ til løvtræ.

26: Lortpøt

Området Lortpøt er efter 1935 opdyrket og afvandet til Grønslets Rende. I
samme periode er Grønslets Rende forlagt til et gravet forløb, hvorved vandets vej mod Ørum Sø er forkortet. Dette har også medført bedre afvanding
af Lodbjerg Klitplantage. Flere områder med klithede ved det oprindelige forløb af Grønslets Rende er desuden afvandet og opdyrket. Andre områder
med søer længere mod nordvest har desuden været forsøgt afvandet, men
på de seneste ortofotos er søerne genopstået og grøften mindre synlig. Det
meste af klitlandskabet er uforandret – dog er Lyskær Bakker tilplantet før
1918 og området omkring Lortpøt tilplantet efter 1934. Området er en del af
Lodbjerg Klitplantage.
I 2016 er der lavet paddeskrab i den nordlige del af Lortpøt (strandtudse-habitat) og afvandingsgrøfter i klitheden og i et opdyrket område øst for Lortpøt
lukket.

27: Possø - Storkær

Oprindeligt klitter og hedemose samt søerne Possø (22,8 ha) og Storkær (ca.
155 ha). Frem til 1918 er 3 af klitterne tilplantet. Frem mod 1954 tilplantes
området omkring Possø. På de seneste ortofotos ses spredt opvækst i de resterende hedearealer. Possø måler i dag 2,3 ha., som følge af uddybning af
afløbet. Storkær er i dag afvandet til Ørum Sø ved grøftning i 1815 og 1836
og dyrkes i dag intensivt. Området ligger uden for nationalparken.

28: Lodbjerg

Siden 1883 er kysten ud for Lodbjerg rykket ca. 500 meter tilbage. Et større
kystlandskab af klitter er derfor forsvundet. Lodbjerg Kirke er formentlig flyttet
fra et område nærmere kysten til den nuværende placering tæt ved Ørum Sø
pga. sandflugt. Kirkegården, ca. 850 meter nordvest for kirken, er resterne af
en tidligere gård. Neden for kirken har landsbyen Skovsted tidligere ligget.
Landsbyen gik tabt til sandflugten omkring 1739.
Lodbjerg Fyr er opført i 1883. I perioden frem til 1918 opføres en lille plantage omkring fyret samt i klitterne omkring Følkær.
Fra 1923 er Lodbjerg Klitplantage plantet mod øst og nord. Det er den yngste
af plantagerne i Thy. I de seneste år er 5 arealer på 13 ha tilsammen ryddet.
Granplantagen på vestsiden af fyret konverteres til løvtræ.

29: Ørum

Området vedrører en meget lille del af nationalparken og omtales under øvrige områder.

30: Flade Sø - Agger

På de tidligste kortblade var søerne Ørum og Flade Sø sammenhængende
med et areal på ca. 1200 ha. En omfattende indsats for at afvande/udtørre
søen betød, at vandspejlet i 1882 var på 37 ha. Vandet fra Hvidbjerg Å og
Storkær Å blev ført rundt om den udtørrede sø i en 7 km landkanal. Anlæg af
diger mv. var dog svære og omkostningstunge at holde og måtte opgives
kort efter 1882. En dæmning blev anlagt fra Lodbjerg til Krik og adskilte området til 2 søer og landkanalen blev ført ind i den østlige sø – Ørum Sø. Ørum
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Sø blev afvandet gennem diget til den tidligere landkanal. I 1908 blev der
etableret en højtvandssluse ved Tåbel.
I 1958 blev der - som stormflodssikring af Agger By – bygget et dige øst og
syd om Flade Sø. Flade Sø afvander nu til Kastet Å (den gamle kanal) gennem en højtvandssluse. Ørum Sø afvender via Roddenbjerg Sø til Kastet Å.
Der arbejdes i dag på et vådområdeprojekt, hvor vandet fra Ørum Sø skal ledes gennem Flade Sø for at øge opholdstiden og dermed fordampningen af
kvælstof.
Kysten vest for Agger er rykket 600-900 meter tilbage siden 1790. 3 små
landsbyer, der tidligere lå vest for Flade Sø, er derfor forsvundet i havet sammen med den oprindelige Agger Kirke.
På trods af etableringen af høfder, består området vest for Flade Sø i dag
kun af en meget smal klitrække samt en arbejdsvej.
31-34: Krik Havn til
Agger Færgeleje

Agger Tange som vi kender den i dag er skabt over de sidste 190 år. Agger
Tange var i 1790 en sammenhængende tange til Thyborøn og Harboøre
med landvej fra Thisted til Lemvig.
Tangen lå 1-2 km længere mod vest. I 1825 brød havet gennem klitterne og
skabte derved Agger Kanal. Den vestlige del af Limfjorden gik dermed fra at
være brakvand til at være saltvand.
En stormflod i 1839 øgede kanalen og i ca. 20 år frem kunne skibe besejle
Limfjorden fra Vesterhavet ved højvande. Enorme mængder sand skyllede
ind i Limfjorden, rykkede kysten 1000-1500 meter mod øst og lukkede kanalen til igen.
I 1827 forsvandt landsbyen Toft, der lå ca. 700 meter ud for høfde 72.
I 1862 skete der et nyt digebrud nord for Thyborøn, hvormed kanalen som
ses på målebordsblade af 1883 kan ses. Fra 1900-08 anlagdes høfder med
en afstand på 377 meter fra Flade Sø til sydspidsen af Agger Tange. Til anlægsarbejdet blev der anlagt en havn på Agger Tange og en jernbane til Agger og Krik.
I 1946 blev en sluse i Thyborøn Kanal besluttet af Rigsdagen for at beskytte
de lavtliggende områder i Limfjorden. Arbejdet blev opstartet med at bygge
en dæmning fra Agger til Agger Færgehavn. Dæmningen blev primært opført
af sand fra Krik Vig. Selve slusen blev dog aldrig opført. Med dæmningen
blev den vestlige del af Krik Vig afskåret og er i dag Agger Sø. Søen er omgivet af lave strandenge mod vest samt enkelt strandengsdækkede småøer.
Krik Vig hører under nationalparken. Landsbyen Krik har været en ladeplads
og i 1918 ses opført en læmole ud fra byen. Agger havn blev etableret i 1971
på grundlag af den uddybning til dæmningen, som ses på ortofotos fra 1954.

I Nationalpark Thy er der to markante landemærker i form af områdets fyrtårne.
Begge fyrkomplekser er i dag restaureret med væsentlige bidrag fra fonde, og
på stederne formidles bl.a. om en del af områdets kulturhistoriske karakteristika
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gennem fx beskrivelser af de tidligere fyrmestres liv og levned. Herudover findes
bygningsfredede båker i Stenbjerg og Bøgsted Rende.
Lodbjerg Fyrkompleks

Lodbjerg Fyrkompleks, der består af et fyrtårn og to boligfløje sammenbygget
med buede korridorbygninger samt oliehuset i haven, blev bygget i 1883 og fredet i 2002. Lodbjerg Fyr er udover at være bygningsfredet også et væsentligt
kulturmiljø knyttet til nationalparkens historie – især selvfølgelig fyrvæsenet, som
led i at sikre skibene i Nordsøen mod at strande. Kysten ved Lodbjerg var tidligere et af de farligste steder på Vestkysten med mange strandinger.
Skov- og Naturstyrelsen Thy købte fyrkomplekset med tilhørende hønsehus af
Farvandsvæsenet i 2010. I 2011 indgik Nationalparkfond Thy en samarbejdsaftale med Thisted Kommune og Naturstyrelsen Thy mhp. at sikre offentlighedens
adgang til fyret og dets omgivelser, samt udvikle og indrette fyrkomplekset til
støttepunkt for formidling af natur- og kulturhistorie og for rekreation og friluftsliv i Nationalpark Thy. Driften varetages jf. en lejeaftale af Nationalparkfond
Thy.
Takket være bevillinger fra Færch-fonden, Realdania, Nordea-fonden og Friluftsrådet, samt fra de tre samarbejdspartnere Thisted Kommune, Naturstyrelsen og
Nationalparkfond Thy, lykkedes det at få skaffet midlerne til en gennemgribende
restaurering, som langt overvejende blev gennemført i 2018-19. Med restaureringen er bygningskomplekset nænsomt ført tilbage i en mere oprindelig stil
både udvendigt og indvendigt, og samtidig er de blevet indrettet til nye funktioner – som en "trædesten til naturen".
Blandt andet er eternitskifertaget blevet erstattet med naturskifer, som det oprindeligt har været, ligesom også vinduer og døre er ført tilbage til den oprindelige stil på baggrund af de originale tegninger. Indvendigt er ruminddelingen
blevet mere original, så fx både køkken og kontor i fyrmesterboligen nu igen ligger, hvor de oprindeligt lå, og således at begge rundbuegange kan bruges som
forbindelse til de to boliger.
Den gamle fyrmesterbolig fremstår nu med køkken, stuer og kontor og rummer
"fyrmesterens stuer" – en kaffestue, der fører besøgende mentalt tilbage til
1930'erne – og hvor hver af de tre stuer fortæller om en af de fyrmestre, der har
boet og arbejdet på Lodbjerg Fyr og med billeder fra familiealbums, der også viser noget om barndommen på stedet. Det gamle kontor er indrettet, så man
også her får en fornemmelse af det arbejdsliv, fyrmesteren har haft – samt lidt
historie om nogle af de strandinger, der har været i området. I fyrmesterens
stuer kan man i sommersæsonen købe en kop kaffe og lidt hjemmebag og slå
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sig ned i de hyggelige rammer. Over fyrmesterboligen er indrettet en tjenestebolig til en pedel.
Assistentboligen er indrettet med en lille udstilling om selve fyret – med tegninger, forsikringspapirer m.m., samt en udstilling om fyrfaldne fugle. Det var nemlig en opgave for de danske fyrmestre frem til 1930'erne, at registrere og sende
de fugle til Zoologisk Museum, der var omkommet når de ramte imod glasset
ind til linsen og lyset. I dag udgør de "fyrfaldne fugle" en stor del af den danske
fuglesamling på det, der nu hedder Statens Naturhistoriske Museum.
I buegangen er udsigten fra tårnet visualiseret, således at dårligt gående har mulighed for at "se" udsigten, gennem kunstneren Carl Christian Toftes akvareller
frem for egne øjne.

Hanstholm Fyrkompleks fra 1843 blev fredet i 1979 og er i dag ejet af Thisted
Kommune. Det er et af kommunens vigtigste kulturarvsmiljøer og et vartegn for
Hanstholm. Fyretablissementets kulturhistoriske værdi relaterer sig til den stadigt
aflæselige funktion som selvforsynende enhed med boliger, udhuse og maskinbygning samlet omkring en central gårdsplads, samt til den klassicistiske arkitektur i anlæggets symmetriske opbygning og i de få, men markante bygningsdetaljer i form af vinduesindfatninger og tandsnitsgesimser. Hertil kommer selve
fyrtårnet, som er et velbevaret eksempel på et moderne fyrtårn, hvis lanterne
rummede et af Danmarks første Fresnel linseapparater.
Bygningsanlægget består af fyrtårn, fyrmesterbolig, beboelseslænge med maskinhus og udlænger. Anlægget er opført som det første fyrtårn på vestkysten i
1843. I 1889 blev anlægget udvidet med maskinbygning, redningsstation og telegrafstation. Fyrtårnet blev samme år forhøjet og i den nye lanterne blev monteret et linseapparat af 1. orden med elektrisk kulbuelampe, hvorved det blev
det kraftigste i verden. Fyretablissementet, der husede flere fyransatte med familier, fungerede som en selvforsynende enhed indtil 1960'erne. I takt med automatiseringen, er fyretablissementet blevet mindre og mindre bemandet. Hanstholm Kommune overtog med tiden bygningerne, der blev indrettet til forskellige
aktiviteter, der ikke har taget meget hensyn til fredningsværdierne.
I 2016-17 blev fyrkomplekset gennemgribende restaureret af Thisted Kommune.
Restaureringen omfattede bl.a. afskrælning af nyere lag for at finde tilbage til
bygningernes originalmateriale. I forbindelse med den proces, kom historicismens polykrome farver frem for dagens lys: Okkergul, chromoxyd-grøn, sienna-
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rød og flere andre. Rummene er farvesat med udgangspunkt i den oprindelige
farveskala og bidrager til en autentiske stemning i fyrbygningerne.
Beboelseslængen er indrettet til lejligheder på 1. salen, der udlejes på kort eller
længere basis, bl.a. til "artist-in-residence" og forskere. Stueetagen er indrettet
med udstillingsrum for kunst m.m.
Siden 2017 har Fonden Det Nordatlantiske Fyr stået for bygningerne og aktiviteter på fyret, der koncentrerer sig om temaet kunst-natur-menneske. Thy Turistforening har i en periode efter restaureringen lejet et par rum til turistinformation. Nationalpark Thy har lejet et rum til formidling af nationalparken. Der arbejdes pt. på, at der i nationalparkregi etableres en "trædesten til naturen" i tilknytning til Hanstholm Fyr, der gør det let for besøgende på stedet at komme
ud på oplevelser i Nationalpark Thy.

EVALUERING AF INDSATSER I PLANPERIODEN 2016-2022
INDSATS 4: KULTURHISTORISK ATLAS OG DEN LEVENDE KULTURARV
Evaluering
Med indsatsen skal der udarbejdes en detaljeret beskrivelse af Nationalparkens vigtigste kulturmiljøer, kulturhistoriske spor samt bebyggede strukturer og/eller væsentlige enkeltbygninger med kulturhistoriske værdier. Herudover skal der indsamles viden – både akvarisk, men også i form af fortællinger og overleveringer om væsentlige træers historie nationalparken – bl.a. til forskning og formidlingsbrug. Målet er et kortsigtet mål og indsatsen kan gennemføres inden for en kortere periode.
Det vurderes, at indsatsen for perioden 2016-2022 med gennemførte og planlagte aktiviteter vil
være ikke i mål.
Anbefalinger til næste planperiode
Atlasset og udpegningen af levende kulturarv skal, sammen med øvrige kortlægninger i Nationalpark Thy, udgøre beslutningsgrundlaget for at gennemføre projekter. Det vurderes, at indsatsen bør
gennemføres i den næste planperiode af hensyn til nationalparkens formål 3 om at bevare og
styrke nationalparkens kulturmiljøer og kulturhistoriske spor. Frem mod næste planperiode skal det
overvejes og drøftes, hvordan et videre projekt vil kunne gennemføres henset til ressourcer og samarbejdsflader.
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FORMÅL 4
Nationalparkens formål 4: At styrke mulighederne for friluftsliv og særlige naturoplevelser i
det store uforstyrrede landskab

Målsætning nr. 6: Mulighederne for friluftsliv og naturoplevelser skal styrkes.
Målsætning nr. 7: Udviklingen af friluftsliv og turisme skal ske på et bæredygtigt grundlag.
Målsætning nr. 8: Sårbare naturområder skal beskyttes mod slitage og forstyrrende færdsel
og ophold.

I løbet af de senere år, er der lanceret og relanceret flere onlineplatforme, der
kan understøtte besøgendes gang i naturen. Besøg på disse platforme kan give
et indtryk af, hvordan udviklingen i interessen for besøg i naturen er.
Nationalpark Thy benytter sig af følgende internetbaserede platforme:
-

Hjemmeside. Af Nationalpark Thys hjemmeside fremgår bl.a. informationer om seværdigheder, nyheder, undervisningsmateriale mv.
App. Nationalpark Thys app er downloadet ca. 6.000 gange siden juli
2019.
Sociale medier – Facebook. Siden administreres af medarbejdere i sekretariatet. Nationalpark Thy har 9.004 følgere pr. 1. juni 2020. 1. juni 2016
var tallet ca. 6.500. Den brugeradministrerede facebookside, som alle
medlemmer af Facebook kan lægge indhold op på, har ca. 11.000 medlemmer pr. 1. juni 2020.

I forbindelse med COVID-19 har Naturstyrelsen opgjort antallet af unikke besøgende på deres naturguider, hvor gæster kan få information om forskellige naturområder og søgningen er mere end tredoblet. På en måned har 2,6 pct. af
Danmarks befolkning altså besøgt hjemmesiden.
På platformen udinaturen.dk kan besøgende få vist interessepunkter ud fra konkrete søgekriterier. Her har man oplevet en tilsvarende stigning.
Friluftsrådet har en tilsvarende platform, hvor interesserede kan finde frem til fx
spejdergrupper, surfklubber, mtb-klubber osv.
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Tabel: Oversigt over unikke besøgende

Kilde: Naturstyrelsen
15. marts-15. april 2019

15. marts-15. april 2020

Naturstyrelsens naturguider

42.965

149.998

Udinaturen.dk

47.255

118.139

En del af turisterne i Nationalpark Thy besøger området på cykel. Dette understøttes bl.a. af opdaterede cykelkort. Cykelturismen vil være afhængig af vejret –
solrige somre vil alt andet lige give flere besøgende på cykel end kolde og regnfulde år. Dette kan bl.a. ses på nedenstående, hvor sommeren 2019 var vådere
og koldere end sommeren 2018. Dette formodes at give et midlertidigt fald i en
eller opadgående kurve.
Hanstholm

I Nationalpark Thy foretages der i regi af Naturstyrelsen Thy og projektet ”Powered by Cycling Panorama 2012-2015” målinger af antallet af cyklister syd for
Hanstholm. Udviklingen i antallet af cyklister ses herunder.

Cyklister ved Hanstholm
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”Powered By Cycling Panorama” har været med til at promovere Vestkystruten
– en cykelrute fra Rudbøl til Skagen, samt panoramaruter, hvoraf en rute med
udgangspunkt i Agger og en i Nr. Vorupør indgår som 2 af 16 skiltede ruter. National cykelrute 2 og 12 går desuden gennem dele af nationalparken.
Thyborøn-Agger færgeoverfart

Trafikken på færgeoverfarten Agger – Thyborøn, der leder ind og ud af den sydlige del af nationalparken, sige noget om den generelle aktivitet i området. Som
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det ses af grafen herunder, har der fra 2009 til 2017 været en stigning i aktiviteten på færgeoverfarten, der dog er faldet lidt igen i de senere år. Niveauet ligger
dog stadig betydeligt over perioden 2009-2012. Det bemærkes, at cykelstien på
selve Agger Tange blev færdiggjort i januar 2014 ligesom der i samme periode
blev gennemført ”Powered by Cykling Panorama” med national cykelrute 1,
hvilket kan være medvirkende årsag til stigningen herefter.
Cykler med færgeoverfarten Agger-Thyborøn
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Figur 1: Cykler med færgeoverfarten Agger - Thyborøn, Kilde: Danmarks Statistik.

Som det ses af grafen herunder, er det særligt i sommermånederne, der er sket
en stigning i aktiviteten.
Fordeling af cyklister over året
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Figur 2: Fordeling af cyklister over året på Thyborøn-Agger færgeoverfart. Kilde; Danmarks Statistik.
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EVALUERING AF INDSATSER I PLANPERIODEN 2016-2022
INDSATS 5: MASTERPLAN FOR FORMIDLING
Evaluering
Der skal udarbejdes en masterplan for en sammenhængene formidling i nationalparken. Målet er et
kortsigtet mål, fordi store dele af indsatsen gennemføres inden for indeværende planperiode og afsluttes herefter. Indsatsen vil herefter fortrinsvis overgå til, at igangsatte initiativer skal vedligeholdes. Fx skal kortmateriale løbende opdateres, ligesom det løbende skal vurderes, om materialet
understøtter den virkelighed, besøgende oplever og benytter sig af.
Det vurderes, at indsatsen for perioden 2016-2022 med gennemførte og planlagte aktiviteter vil
være i mål på mellem til højt ambitionsniveau.
Anbefalinger til næste planperiode
Det vurderes, at selve udarbejdelsen af en masterplan for formidling har en kort horisont, men at
formidling af høj kvalitet får gæsterne til at tage ansvar generelt er en langsigtet indsats og investering, hvor man med relativt få midler kan flytte meget. Her er både indsatsen ”ansigt-til-ansigt” (hvilket bl.a. kommer til udtryk gennem de afholdte kurser og formidlingspartnerskaberne) og platforme
(fx app, foldere, kort, hjemmeside mv.) vigtige elementer, der løbende skal udvikles og vedligeholdes.
Det anbefales, at målet udgår i denne form men sammentænkes med indsats omkring formidling
generelt og kompetenceudvikling af formidlere samt vedvarende vedligeholdelse af materiale til at
understøtte naturvejledning.

EVALUERING AF INDSATSER I PLANPERIODEN 2016-2022
INDSATS 6: TILGÆNGELIGE OPLEVELSER ÅRET RUNDT MED KLARE INDGANGE OG GENNEMGÅENDE STIER
Evaluering
Målet med indsatsen er, at skabe en samlet plan for planlægning af stier og faciliteter, således at
besøgende kan blive taget imod med udgangspunkt i, hvor de selv befinder sig. Målet er et langsigtet mål med milepæle for indeværende planperiode.
Det vurderes, at indsatsen for perioden 2016-2022 med gennemførte og planlagte aktiviteter vil
være i mål på mellem ambitionsniveau.
Anbefalinger til næste planperiode
Med Trædesten til Naturen samt de konkrete analyser af stiforløb vurderes det, at der er lavet en
plan for udvikling/udbygning af stier og faciliteter, som på et oplyst grundlag giver beslutningstagere
mulighed for at planlægge mest optimalt under hensyn til natur og biodiversitet såvel som besøgende. I og med at naturen er dynamisk, og der gennemføres tiltag for natur og besøgende i flere
dele af nationalparken som kan ændre adfærdsmønstre, anbefales det, at der løbende tages stilling
til, om primært stierne har optimale forløb og åbningstider ift. fx ynglesæsoner. Det anbefales, at
målet i sin nuværende form udgår af den kommende nationalparkplan, men der kan som i andre
indsatsområder være behov for at afsætte midler til løbende opfølgning og vedligehold i dialog med
Naturstyrelsen og Thisted Kommune. Det bemærkes, at adgangen til naturen kan blive begrænset
som følge af andre indsatser – fx naturlig hydrologi.
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FORMÅL 5
Nationalparkens formål 5: At styrke forskning, undervisning, naturvejledning og formidling
af de natur- og kulturhistoriske og friluftsmæssige værdier.
9) Formidling og naturvejledning skal styrkes og koordineres i forhold til lokale aktører gen-

nem udbygning og etablering af aktiviteter, servicefunktioner og faciliteter.
10) Forskning skal understøttes og undervisning styrkes gennem etablering af faciliteter og

undervisningstilbud.

Formidling til gæster i Nationalpark Thy samt det øvrige Thisted Kommune inden
for natur og kulturhistorie sker til dels via Nationalpark Thys aktiviteter i Stenbjerg Infohus samt Lodbjerg Fyrtårn og Udstilling og gennem museerne i området.
Herunder tilbyder Naturstyrelsen Thy bl.a. naturvejledning og Thisted Kommune
har en naturvejleder ansat.

Ved indgangen til gårdarealet sidder en tæller, som tæller antal der passerer ind
og ud af porten. Porten giver adgang til fyret samt udstilling og kaffestue. Udstilling og kaffestue blev indviet 25. maj 2019. Antallet af gæster er beregnet fra
21. maj 2019 til 15. marts 2020, og svarer dermed til knap et årshjul. Da tælleren er placeret i gården, som blev aflukket omkring d. 20. marts 2020 pga. corona, udgør tællinger herefter udelukkende personalets gang på fyret og er derfor ikke regnet med. Det samlede datasæt er forsøgt korrigeret for personalets
daglige gang på fyret.
Det samlede antal talte gæster i perioden udgør ca. 80-88.000 personer efter
korrektioner for manglende data. Den samme person kan godt tælles flere
gange ligesom fyret i mindre grad kan besøges af personer, der ikke registreres
af tælleren. Tallet vurderes derfor at være nogenlunde retvisende.
Det forventes, at stigningen i besøgende omkring uge 28-30 primært udgøres af
børnefamilier, imens det er vurderingen, at det generelle besøgsmønster visser
flest gæster i alderen +50. Derudover ses øget aktivitet i påske-, vinter- og efterårsferie.
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Antal ugentlige besøgende på Lodbjerg Fyr
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Det er normalt, at besøgende betaler et mindre beløb for at få adgang til et fyrtårn. I Lodbjerg Fyr er der entre for voksne. Fra 16. juni 2019 skiftede prisen fra
25 til 30 kr. for et besøg.
Den samlede indtægt i Lodbjerg Fyr har været ca. 384.000 kr. fra 1. marts 2019
til 1. marts 2020. Det samlede antal betalende gæster har været ca. 15.800.
Hertil kommer gratis børn.

Data fra Stenbjerg Infohus, der har åbent fra ca. påske til efter efterårsferien, viser, at fordelingen mellem danske, tyske og udenlandske gæster varierer over
sommeren.
Der er i alt registreret ca. 12.000 gæster i Stenbjerg. Nedenstående data er fra
2016, men det samlede besøgstal i 2019 er ligeledes ca. 12.000 og mønsteret
forventes at være nogenlunde tilsvarende. Af de samlede besøgende er 78 pct.
danskere, 16 pct. er tyskere og 6 pct. fra andre nationaliteter.
Besøgstallene fra Stenbjerg viser en øget turisme i uge 26 til 31. De tyske turister
topper i uge 33 til 34 og besøgende med andre nationaliteter ses oftest i uge 29
til 33.
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Besøgstal i Stenbjerg Infohus
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Antal besøgende

Åbningsperiode

Lodbjerg Fyrkompleks

Ca. 88.000

Udstilling og tårn åbent hver dag 7-21. Kaffestue
åben 25. maj 2019 til 31. oktober 2019 kl 11-16.

Stenbjerg Informationshus

Ca. 12.000

Hver dag fra påske til efterårsferien fra 12-17.

Ud over den mindre udstilling på Lodbjerg Fyr (mere herom længere nede), laver
en række museer i Thy kulturhistorisk formidling. Det samlede besøgstal for Museum Thy (Thisted Museum, Skjoldborgs Barndomshjem, Vorupør Museum, Fiskehuset i Agger, Vorupør Museum samt Heltborg samt Sydthy) har været højt i
2013 til 2017, hvorefter det igen er faldet. Bunkermuserum Hanstholm har fornyet udstillingerne, og besøgstallet er efterfølgende steget til sidste år at have
godt 70.000 besøgende. Til sammenligning havde Hirtshals Bunkermuseum
knap 34.000 besøgende i 2019.
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Besøgstal museer, årligt
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EVALUERING AF INDSATSER I PLANPERIODEN 2016-2022
INDSATS 7: NATIONALPARK THY – ET STÆRKT BRAND
Evaluering
Målet er et kortsigtet mål, der vedrører etablering af centrale elementer for besøgende i nationalparken, samt et langsigtet omkring kommunikation, formidling og friluftsliv.
Det vurderes, at indsatsen for perioden 2016-2022 med gennemførte og planlagte aktiviteter vil
være i mål langt overvejende på højt niveau.
Anbefalinger til næste planperiode
Det anbefales at indsatsområdet som helhed udgår, da delmål/milepæle som udgangspunkt er opnået på højt ambitionsniveau. Mange af de ting, der er affødt af projektet omkring trædesten, formidlingssteder, kommunikation og formidling vil dog skulle drives, vedligeholdes og på sigt også videreudvikles. Dertil kommer evt. udvikling af Hanstholm Fyr som trædesten, der pt. afventer, at lokalet bliver klar til et langtidslejemål. Fremadrettet kan der desuden indgå mål om, at det fulde potentiale i alle elementer i Trædesten til Naturen skal indfries.
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EVALUERING AF INDSATSER I PLANPERIODEN 2016-2022

INDSATS 12: NATIONALPARKEN I SKOLEN OG SKOLEN I NATIONALPARKEN
Evaluering
Indsatsen skal sikre, at alle børn, der vokser op i Thy har et forhold til nationalparken, kender dens
særlige historie og naturværdier gennem især forløb integreret i skoleundervisningen. Målet er et
langsigtet mål.
Det vurderes, at indsatsen for perioden 2016-2022 med gennemførte og planlagte aktiviteter vil
være i mål på mellem til højt ambitionsniveau.
Anbefalinger til næste planperiode
Læringsforløb vedrørende nationalparken er en bred platform for at skabe tilhørsforhold til nationalparken, bevidsthed om effekten af egenadfærd, og en mulighed for at skabe ejerskab i et miljø,
hvor modtageren oftest er læringsparat. Ved at udbrede viden gennem lærere og andre primære
indgange for folk der søger viden, er der potentiale til at nå ud til en bred vifte af folk. Det anbefales
derfor, at der forsat vil være mål om at skabe viden gennem ”skolelignende forhold” – både i relation til folkeskolen, ungdomsuddannelser og nysgerrige voksne.

EVALUERING AF INDSATSER I PLANPERIODEN 2016-2022

INDSATS 13: FORSKNING I NATIONALPARK THYN NATUR OG KULTURARV
SAMT BROBYGNING TIL BOSÆTNING
Evaluering
Indsatsen skal medvirke til, indsatser gennemføres på et forskningsbaseret grundlag. Målet er et
langsigtet mål, hvor indsatsen gennemføres og videreføres over en årrække.
Det vurderes, at indsatsen for perioden 2016-2022 med gennemførte og planlagte aktiviteter vil
være delvist i mål.
Anbefalinger til næste planperiode
Det vurderes, at samarbejde med forskningsinstitutioner i form af både forskere, PhD-, kandidat- og
bachelorstuderende kan have stor betydning for bl.a. vidensgrundlaget i Nationalpark Thy. Tiltrækningen af studerende har desuden haft den effekt, at unge mennesker fra storbyen, efterfølgende
har valgt at bo og arbejde i Thy.
Det anbefales, at der frem mod næste planperiode afdækkes nye former for partnerskaber, fx svarende til ”Lodbjerg Plots”, hvor der er et længerevarende samarbejde med Århus Universitet om at
inddrage særligt monitorerede områder i undervisningen. Nationalpark Thy får dermed en længerevarende dataserie og de studerende får kendskab til området.
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FORMÅL 6
Nationalparkens formål 6: At støtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt for beskyttelsesinteresserne.
11) Udviklingen af nationalparken skal ske i et samspil med omgivelserne.

I 2019 blev der foretaget 56,1 mio. overnatninger relateret til turisme i Danmark, hvilket er det højeste antal overnatninger nogensinde for de danske feriehuse, hoteller, feriecentre, campingpladser, vandrerhjem og lystbådehavne samlet setxvi. Det er samtidig en stigning på 33 pct. siden 2009. Der har været en 22
pct. stigning i antallet af gæster fra Danmark og en 35 pct. stigning i antallet af
gæster fra Tyskland.
16 pct. af overnatningerne blev foretaget i København mens Varde og Ringkøbing-Skjern kommuner samlet set havde 15 pct. af overnatningerne. Tyskerne
stod for 30 pct. det samlede antal overnatninger – hvoraf 86 pct. skete vest for
Storebælt.
I 2019 var der 887.157 registrerede overnatninger i Thisted Kommune samlet
set, svarende til 1,6 pct. af de samlede overnatninger i Danmark. Over halvdelen
af de registrerede overnatninger i Thisted Kommune er fra Tyskland.
Det forventes, at en del danske besøgende anvender alternative overnatningsmuligheder som AirBnB, privat indlogering, i det fri eller på Bed and Breakfast,
som ikke indgår i opgørelserne. Dette stemmer også med det observerede besøgsmønster i bl.a. Stenbjerg, hvor størstedelen af gæsterne er danske. En søgning på Thisted Kommune på Air BnB viser ca. 100 mulig overnatningssteder i
sommerperioden og 11 overnatningssteder er registreret ved Danmarks Bed and
Breakfast Guide (https://bedandbreakfastguide.dk/dk/vaertsregister/8?d=1&sort=zip).
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Tabel 1 Oversigt over turisme. Oversigt over turisme.
Kilde: https://www.visitdenmark.dk/corporate/videncenter/turismen-i-dit-omraade
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Overnatninger i alt
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46.708.811
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1,6%
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Fra Tyskland

EVALUERING AF INDSATSER I PLANPERIODEN 2016-2022

INDSATS 8: NETVÆRK AF FRIVILLIGE
Evaluering
Målet ”Netværket af frivillige” vurderes at være et langsigtet mål, da indsatsen vedvarende skal understøttes og vedligeholdes og er essentiel for nationalparkens virke såvel som for den tætte relation til lokalområdet.
Såfremt det er muligt at bibeholde det nuværende indsatsniveau frem til 2021 vurderes indsatsen
ift. til beskrivelserne i nationalparkplan 2016-2022 samlet set at være opfyldt på mellem til højt niveau.
Anbefalinger til næste planperiode
For denne indsats har mål på længere sigt ikke indgået i planperioden 2016-2022, da frivilligindsatsen afhænger af en række eksterne faktorer, herunder bl.a. pensionsalder og sund aldring. Det vurderes dog særdeles relevant at videreføre et mål om god kvalitet i understøttelsen af netværket af
frivillige, da det både bidrager betydeligt til at understøtte en række af nationalparkens formål og
målsætninger, og samtidig bidrager til, at nationalparken rækker langt længere ud i samfundet.
Et velfungerende netværk af frivillige er afhængige af gode rammer fra sekretariatets side og den
nye frivilligstrategi og –politik skaber et fundamentet, der sagtens kan række mange år frem. Der er
behov for vedvarende rekruttering og løbende frivilligpleje, ud over servicering i forhold til de forskellige aktiviteter. Det vurderes, at god frivilligpleje vil udmøntes i, at mange frivillige går igen år
efter år, at nogle tager en ven, nabo eller ægtefælle med ind i arbejdet, samt at der løbende kan
rekrutteres nye frivillige. For at understøtte en løbende udvikling og vedligeholdelse af frivilliggruppen omkring Nationalpark Thy anbefales det derfor, at der opsættes mål om langsigtet fastholdelse
og rekruttering - fx at der skal være [eksempelvis 85] pct. gengangere af frivillige fra år til år, og rekrutteres mindst [15] nye frivillige årligt. Tallene er eksempler og de korrekte, ambitiøse og realistiske antal vil kræve nærmere analyse.
En væsentligt forudsætning er dog, at der fremadrettet prioriteres tilstrækkelige mandskabsressourcer til opstart og etablering af en frivilligindsats i Nationalparkcenter Vorupør samt understøttelse af
successen i Kaffestuen i Lodbjerg og alle de andre eksisterende frivilligindsatser.

EVALUERING AF INDSATSER I PLANPERIODEN 2016-2022

INDSATS 9: KOORDINATIONSFORUM FOR ERHVERVSUDVIKLING
Evaluering
Et koordinationsforum skal sikre bedre samarbejde mellem en bred vifte af aktører og vil kunne
overgå til en driftsfase, når strukturerne for forummet er sat op. Målet er et kortsigtet mål.
Det vurderes, at indsatsen for perioden 2016-2022 med gennemførte og planlagte aktiviteter vil
være ”ikke i mål”.
Anbefalinger til næste planperiode
Der er i 2020 afsat midler til at igangsætte indsatsen på initiativ fra Thy Erhvervsforum. Ved udgangen af 2020 skal det drøftes, om der vurderes at være et behov for en indsats i den næste planperiode, eller om fokus skal ændres.
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EVALUERING AF INDSATSER I PLANPERIODEN 2016-2022

INDSATS 11: SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER OG NYTTEJOBS
Evaluering
Målt med indsatsen er at visse typer af opgaver kan varetages i regi af socioøkonomiske virksomheder og dermed bidrage til en social profil. Målet er et kortsigtet mål. Indsatsen kan gennemføres
inden for en kortere tidsperiode, men der vil efterfølgende skulle ske en understøttelse.
Det vurderes, at indsatsen for perioden 2016-2022 med gennemførte og planlagte aktiviteter vil
være ikke i mål ved planperiodens udløb.
Anbefalinger til næste planperiode
Af nationalparkplanen fremgår det, at en succesfuld indsats vil kunne videreføres i næste planperiode. Man kan dog ikke sige, der er opnået en succesfuld indsats i perioden. Det anbefales, at indsatsområdet ikke søges videreført, med mindre der kommer konkrete ønsker herom og forslag til,
hvad og hvordan i forbindelse med idé- og forslagsfasen til nationalparkplanen.

EVALUERING AF INDSATSER I PLANPERIODEN 2016-2022

INDSATS 10: NATIONALPARK THY PRODUKTER
Evaluering
Målet med indsatsen er at give virksomheder muligheder for at skabe markedsværdi gennem fortsat fokus på certificering af produkter. Målet er et kortsigtet mål, der gennemføres inden for indeværende planperiode.
Det vurderes, at indsatsen for perioden 2016-2022 med gennemførte og planlagte aktiviteter vil
være i mål på lavt ambitionsniveau.
Anbefalinger til næste planperiode
Der er ikke angivet målsætninger på lang sigt for indsatsen. Det vurderes, at der potentielt kan opstå konflikter mellem de produkter, som kan opnå Nationalpark Thy-certificering, og de hensyn man
i øvrigt skal varetage med Nationalpark Thy. Det kan fx være dyrkning af agerjord, afgræsning med
husdyr og bistader med honningbier, hvor der er modsatrettede interesser mellem naturbeskyttelse
og private aktører. Hidtil har bestyrelsen besluttet, at så længe Naturstyrelsen lejer græsningsarealer og stadepladser ud, må det forventes, at det er i overensstemmelse med naturhensynene.
Det anbefales, at der foretages en konkret evaluering af certificeringsordningen, herunder potentielle konflikter og den værdiskabelse, der er forbundet med certificeringen, og at det på den baggrund besluttes, hvordan ordningen skal videreføres. Arbejdet gennemføres som oplæg til den
kommende nationalparkplan.
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21. JULI 2020
Ref: HMLHO

METODE OG LÆSEVEJLEDNING
Indsatserne, som bestyrelsen har besluttet skal søges gennemført i planperioden 2016-2022, søges evalueret kvalitativt og
kvantitativt med mål om læring til næste planperiode.
Det skal vurderes om indsatsen er gennemført inden for rammerne beskrevet i Nationalparkplan 2016-2022, eller på anden vis
(og i relevant omfang hvorfor). I 2. udkast til evaluering vurderes det, om indsatsen har den forventede effekt – eller forventes
at få det – på formål i bekendtgørelse om Nationalpark Thy.
De eksterne faktorer såsom medfinansiering fra fonde, samarbejde med lodsejere og andre samarbejdspartnere, støttemuligheder mv. gør, at der i planperioden er åbnet døre som ikke var forudset, da nationalparkplanen blev vedtaget, ligesom andre
døre har været lukket og umuliggjort foreslåede projekter, men der så har været arbejdet på, om dørene kan åbnes igen. Evalueringen skal således reflektere over årsagerne til de lukkede døre samt konsekvenserne heraf, samt mulighederne i forbindelse med nye, åbne døre samt effekten på nationalparkens formål.
Der tages udgangspunkt i de konkret beskrevne aktiviteter i Nationalparkplan 2016-2022 og redegøres desuden for supplerende indsatser, som bestyrelsen har besluttet løbende i planperioden. Dette indgår i den samlede vurdering af, om indsatsen
er gennemført og målet med indsatsen opnået.

Indsatserne i Nationalparkplan 2016-2022 blev beskrevet på 3 ambitionsniveauer for at synliggøre, at indsatserne er afhængig
af både frivillighed, samarbejde og medfinansiering, således at realismen er afhængig af eksterne faktorer. De 3 ambitionsniveauer refererer til:

1

-

Lavt ambitionsniveau: Indsatsen gennemføres af Nationalpark Thy med Nationalpark Thys basisfinansiering på finansloven.

-

Mellem ambitionsniveau: Indsatsen gennemføres af Nationalpark Thy i samarbejde med andre eksterne partnere, der

-

bidrager med finansiering eller timer. Der forudsættes ikke ekstern finansiering derudover.
Højt ambitionsniveau: Indsatsen gennemføres via betydelig ekstern finansiering og involvering af eksterne samarbejdspartnere.

Ved nationalparkplanens udarbejdelse blev det vurderet, at laveste niveau kan gennemføres for 49,8 mio. kr., svarende til basisbevillingen i planperiodens 6 år. Højeste ambitionsniveau ville kræve samlet finansiering på ca. 170 mio. kr.

I evalueringen skal afviklede og kendte indsatser pr. primo 2020 indgå.

2

INDSATS 1: GENETABLERING AF NATULIG HYDROLOGI
Målet er et langsigtet mål. En landskabshistorisk GIS-analyse, som Nationalpark Thy fik udarbejdet i 2017 har fx vist, at der i
2016 var 383,6 km vandløb og grøfter, mod 40,3 km på de gamle kort fra 1789. Forskellen på de to tal skyldes dels naturlige
landskabsforandringer, dels menneskelige aktiviteter, hvoraf gravning af grøfter i 1800- og 1900-tallet har været en meget
væsentligt aktivitet især i klitplantagerne. Indsatserne forventes gennemført over en længere tidsperiode og effekten indtræder
først fuldt efter en lang periode. Målet vedrører gennemførsel af konkrete indsatser – fx at kaste grøfter til.
Det vurderes, at indsatsen for perioden 2016-2022 med gennemførte og planlagte aktiviteter vil være delvist i mål.

Arealomfanget af indsatsen har været lavere end forudsat. Det vurderes dog, at de gennemførte projekter har været af høj
kvalitet, hvor der er udarbejdet grundige tekniske forundersøgelser og der laves evaluering og dataindsamling efterfølgende,
hvor det giver mening.
Det lavere areal skyldes dels manglende kompensationsmuligheder til større projekter (de minimis-problematik – se mere herunder) og til dels, at det har vist sig, at en del lodsejere har en længere ”modningstid” ift. at involvere sig i projekter end forventet ved planperiodens start.
Det er vurderet i ”Identifikation af mulige projektområder i Nationalpark Thy” fra NaturRådgivningen (2018), at mindst ca.
62,2 km grøfter potentielt kan indgå i indsatsen. Dertil kommer, at lukning af grøfter er en del af Naturstyrelsens målsætning
om naturnær skovdrift på langt sigt.
Nationalparkfond Thy har i perioden 2016-2020 samlet set gennemført forundersøgelser mv. på 9 konkrete projekter, hvoraf
de 6 projekter er gennemført. Det skal hertil nævnes, at Naturstyrelsen bl.a. og Thisted Kommune herudover som led i EU Life
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Redcoha projektet, har genskabt naturlig hydrologi på flere henholdsvis statsejede og privatejede arealer. Der pågår pt. afklaringer med lodsejere – både private og statslige ift. gennemførelse af yderligere et antal projekter.
Tabellen herunder viser, det samlede antal kontaktede lodsejere i relation til indsatsområde 1. Herudover ses antallet af lodsejere kontaktet i forbindelse med projektet ”Min Natur”, der både vedrører indsatsområde 1 og 2, se mere under afsnittet
”Forudsætninger for indsatsen”.
Område/Kategori

Kontaktet

Dialog/afvist

Udført projekt

Planlagt projekt

Indsatsområde 1

20 lodsejere

18/2

13

4

176

93/3

14

14

Min Natur (en del af indsatsområde 1 og 2)

Det bemærkes, at antallet af konkrete projekter i nedenstående tabel er lavere end antallet af lodsejere. Det skyldes, at der i
mange projekter kan være tale om flere lodsejere (fx naboer, søskendepar der ejer en grund sammen osv.). Herudover er der
også gennemført små projekter, som ikke er opgjort.

I forhold til processen, var indsatsen vedr. naturlig hydrologi i nationalparkplan 2016-2022 beskrevet som en proces med involvering af samtlige lodsejere parallelt. I praksis har det vist sig mere hensigtsmæssigt at gennemføre dialog med lodsejere, efterhånden som disse er identificeret eller selv har henvendt sig (fx som led i projektet ”Min Natur”). Der har altså været et væsentligt metodeskifte i indsatsen ift. forventningen ved planens begyndelse, som primært har været begrundet i medarbejderressourcer, men som har vist gode resultater og dermed er oplagt at følge fremadrettet.
For indsatsen i relation til privatejede arealer var det forudsat, at der kunne ske kompensation for tab af driftsrettigheder i forbindelse med frivillige aftaler om naturgenopretning, hvor fx et dyrket areal tages ud af drift. Miljø- og Fødevareministeriet har
tolket, at kompensationen falder inden for EU's de minimis-forordning, som bestemmer, at en lodsejer højst må modtage i alt
150.000 kr. i kompensation over en periode på 3 år. Dette gør, at der ikke kan udbetales fuld erstatning på større, privatejede
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arealer. Det økonomiske grundlag for at indgå frivillige aftaler er således ikke til stede på nuværende tidspunkt, hvilket betyder, at et større projekt på op mod 100 ha endnu ikke har kunnet gennemføres fuldt ud. Nationalparkfonden bidrager sammen med de øvrige nationalparkfonde i departementets arbejdes på at finde en løsning, så nationalparken fremadrettet kan
yde kompensation til private lodsejere på lige fod med fx fredningsnævn og kommuner.
I planperioden er arealomfanget undersøgt af NaturRådgivningen på baggrund af en landskabshistorisk GIS-analyse af forandringerne i nationalparken siden slutningen af 1700-tallet. NaturRådgivningen vurderer således, at der bl.a. kan genskabes 118
ha vandflader. Det bemærkes, at dette tal kan ændre sig, hvis anvendelsen af bestemte arealer ændre (fx ved at skabe biotoper af hjemmehørende arter, der ikke kan ”tåle” naturlig hydrologi). Dertil kommer, at en række andre arealer bliver fugtigere
– og fx bliver til fugtig klithede eller fugtige klitlavninger. Der findes ikke et samlet overblik over, hvor mange ha, det drejer sig
om, hvis de ovennævnte ca. 62 km grøfter bliver lukket.

I tabellen herunder beskrives indsatser som beskrevet i nationalparkplan 2016-2022 samt mål/milepæle for hvert ambitionsniveau. For hver indsats beskrives de gennemførte aktiviteter, som bidrager til målopfyldelsen. Med farvekoder indikeres, hvorvidt der er sket målopfyldelse samt på hvilket ambitionsniveau.
Gennemført inden for angivne ambitionsniveauer

Gennemført/forventes gennemført, men uden for angivne rammer (fx mindre omfang, senere tidspunkt)

Forventes gennemført inden for angivne ambitionsniveauer inden planperiodens
udløb

Forventes ikke gennemført i planperioden.

Indsats
Højt ambitionsniveau Mellem ambitionsniveau
Dialog med relevante
Senest 3. kvartal 2016 Senest 3. kvartal 2016
lodsejere etableret
Iværksættelse af tekniske og lodsejerSenest 3. kvartal 2016
mæssige forundersøgelser

Senest 3. kvartal 2016

Lavt ambitionsniveau Beskrivelse af aktiviteter samt begrundelse for status
Der har været dialog med 20 lodsejere i perioden vedr. konkrete
Senest 3. kvartal 2016
indsatser samt 176 lodsejere som del af ”Min Natur”.
Ud af de mange dialoger, har ca. 27 ført til konkrete tekniske og
lodsejermæssige forundersøgelser (en del af disse vedrører
helt eller delvist indsatsområde 2).
Senest 3. kvartal 2016 Der er i 2017 desuden gennemført en analyse, som har resulteret i konkrete forslag til 27 mulige naturprojekter, samt forundersøgelser af 9 projekter, der evt. kan gennemføres inden for indeværende planperiode eller i begyndelsen af den næste.
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Forundersøgelser
gennemført

Senest 1. kvartal 2018

Senest 1. kvartal 2018

Senest 1. kvartal 2018

Projektansøgning
udarbejdet til fundrai- Senest 2. kvartal 2018
sing

Senest 2. kvartal 2018

Senest 2. kvartal 2018

Senest 1. kvartal 2019

Senest 1. kvartal 2019

Senest 2. kvartal 2018

Senest 2. kvartal 2018

Dispensationer og/elSenest 4. kvartal 2018
ler tilladelser opnået

Senest 4. kvartal 2018

Senest 4. kvartal 2018

Gennemførsel af
konkrete projekter

Senest 1. kvartal 2022

Senest 1. kvartal 2022

Detailprojektering
Senest 1. kvartal 2019
gennemført
Ansøgning om dispensationer og/eller Senest 2. kvartal 2018
tilladelser afsendt

Senest 1. kvartal 2022
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Der er gennemført tekniske forundersøgelser vedr.:
2017: Grønslets Rende (100 ha)
2016: Pilekrat ved Vang Sø (2 ha)
2018: Messingtoft Sande (ca. 50 ha)
2018: Vest for Førby Sø (54 ha)
2018: Vestergård ift. hydrologi (projektet gennemføres under indsatsområde 2)
2018: Hvidbjerg Sø
2019: Tvorupforbindelsen
Projektet på Vestergaard, der også involverer etablering af naturlig hydrologi, er finansieret af Den Danske Naturfond på baggrund af en ansøgning, NP Thy har lavet sammen med BFN.
EU Life Redcoha har medvirket til, at Naturstyrelsen Thy og Thisted Kommune har kunnet gennemføre nogle indsatser i tråd
med nationalparkplanen. Det var hensigten, at Grønslæts
Rende projektet kunne indgå i Life-projektet, men dette er sat i
stå pga de minimis.
Der er herudover søgt midler hos en fond til projektet i
Grønslæts Rende, men ikke opnået bevilling. Det har ikke vist
sig enkelt at finde eksterne midler til at bidrage til at gennemføre indsatsen. Naturstyrelsen har på egne arealer sørget for
projektopfyldelse inden for Nationalparken bl.a. ved Hvidbjerg.
Der er gennemført detailprojektering, herunder dispensationsansøgninger mv. og opnået tilladelser vedr.:
Grønslets Rende (100 ha – projektering – sat i stå pga. de
minimis)
Pilekrat ved Vang Sø (2 ha)
Messingtoft Sande (ca. 50 ha)
Vest for Førby Sø (54 ha)
Hvidbjerg Sø (gennemføres dog ikke i den ansøgte form)
Vestergaard
Possø (7,5 ha)
Der er gennemført projekter på:
2016: Reetablering af naturlig vandstand, Røddekær og St.
Tyvbakke (ca. 40 ha)
2017: Pilekrat ved Vang Sø (2 ha)
Forventes 2020: Messingtoft Sande (ca. 50 ha)
Forventes gennemført 20xx: Lukning af grøfter vest for
Førby Sø (54 ha)
2018: Possø (7,5 ha)

Evaluering af indsatsen
Kompendium om
indsats af effekt på
naturen udarbejdet
Afsluttende seminar
afholdt

2021

2021

2021

Indsatsen på Grønslets Rende er sat i stå pga. problemer med
udbetaling af kompensation. Der pågår desuden drøftelser med
Naturstyrelsen i relation til at skabe sammenhæng mellem Ålvand og Vangså klitheder gennem Tvorup Klitplantage samt udmøntning af et konkret projekt i Lortpøt.
Indsatsen evalueres løbende, hvilket bl.a. har ført til, at metodetilgangen er ændret i forbindelse med projektet ”Min Natur”. Udvalgte projekter moniteres og evalueres løbende for at sikre en
effektiv indsats.

31-10-2021

Da indsatsen er fragmenteret og afviger fra det oprindeligt planlagte, forventes ikke udarbejdet et kompendium.

30-11-2021

Da indsatsen er fragmenteret og afviger fra det oprindeligt planlagte, forventes ikke afholdt et seminar.

Andre aktiviteter
Analyse af mulige naturprojekter

Beskrivelse
Afrapportering i 2017 med forslag til 27 konkrete naturprojekter. Projektet har direkte givet mulighed for at udpege interessante projektområder og dermed indfri potentialer ift. bekendtgørelsens formål 1,
2 og 3.
Høringssvar til NSTs
Der er afgivet høringssvar til Naturstyrelsen Thys driftsplaner, pridriftsplaner i år 2018
mært hvor der er interessekonflikter mellem Nationalparkfondens formål og Naturstyrelsens drift.
Analyse af muligheder
Det undersøges på baggrund af analysen nævnt ovenfor, hvordan
for genskabelse af natur- det er muligt at skabe sammenhængende levesteder for bl.a. ensianlig hydrologi mellem Ålblåfugl og tinksmed mellem Ålvand og Vangså Klitheder. Projektomvand og Vangså Klithede rådet er ca. 400 ha.
- Tvorupforbindelsen
Beslutningsoplæg til bestyrelsesmøde marts
2020 vedr. screening af
særlig indsats for rødlistearter

Der laves en undersøgelse af, hvad der skal til for at en række udvalgte rødlistearter, der findes i Nationalpark Thy, kan trives.
Indsatsen har sammenhæng til indsats 2 og 3.
Det forventes, at undersøgelsen gennemføres af DCE på Århus Universitet.
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Årsag til at projektet gennemføres
Analysen er gennemført for at kunne bestemme omfanget af relevante arealer samt potentialerne på disse. Analysen har ikke karakter af en egentlig forundersøgelse, og afdækker dermed ikke fx interessekonflikter.
Naturstyrelsen Thy sender driftsplanerne til offentlig høring.
Der er potentiale for at genskabe et 1600 ha stort sammenhængende klithedeareal, hvor habitater for bl.a. ensian blåfugl og tinksmed kan udvides og knyttes sammen. Projektet kræver skovning af
et større areal og tillkastning af en række grøfter. Der pågår en dialog med Naturstyrelsen, som er eneste lodsejer, om gennemførelse
af projektet.
Undersøgelsen bruges som grundlag for at målrette indsatsen hvor
den er mest påkrævet og hvor der er størst effekt, så tilbagegangen
for flere arter kan vendes.

Artsindsats for strandtudse ved Lortpøt

Der er i efteråret 2016 etableret ynglevandhuller til strandtudse ved
at lave paddeskrab i Lortpøt nord for Lodbjerg. Tiltagene supplerer
tidligere grøftelukninger og fjernelse af læhegn. Arealerne ejes af
Naturstyrelsen Thy.

Formålet er at skabe forbedrede betingelser for, at den truede
strandtudse begynder at yngle i området.

Naturstyrelsen Thy har i perioden 01-01-2016 - 10-07-2020 gennemført en række projekter for at genskabe natulig hydrologi
og øge biodiversiteten. Indsatserne inden for Nationalpark Thy er sket i følgende områder: Hanstholm Vildtreservat, Vilsbøl
Klitplantage, Vangså Hede, Tvorup Klitplantage, Ålvand Klithede, Stenbjerg Klitplantage, Hvidbjerg Klitplantage, Lillehav,
Lyngby Hede, Lodbjerg Klitplantage, Agger Tange samt Krik Vig. Thisted Kommune har hertil gennemført projekter i Nytorp og
Nørtorp.
Indsatserne er finansieret af ordinære driftsmidler, LIFE REDCOHA og DN.
Grøfter tilkastet

Naturstyrelsen Thy

Vandløb genslynget
Arealer som er blevet mere fugtige
som følge af hydrologiske indsatser
Nye vandhuller

Naturstyrelsen Thy
Naturstyrelsen Thy

19984
lbm
545 lbm
274 ha

Naturstyrelsen Thy

62 stk

Nye vandhulller

Naturstyrelsen Thy

Nye øer
Nye øer
Lukning af grøft, Nytorp
Etablering af stem, Nørtorp

Naturstyrelsen Thy
Naturstyrelsen Thy
Thisted Kommune
Thisted Kommune

71435
kvm
1 stk
2,4 ha

Effekten heraf er, at den øvre grundvandstand øges og mange naturlige temporære
søer i alle størrelser retableres, vandets opholdstid øges markant.

Paddeskrab for strandtudse, nymfer, guldsmede, planter tilknyttet vand og fugtige levesteder
Effekten heraf har været 227 nye ynglepar fordelt på 13 arter i 2020

En forudsætning for at der kan genetableres naturlig hydrologi er:
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9. Sammenfaldende interesser med lodsejer (herunder også driftsplaner for Naturstyrelsen Thy, der ejer ca. 75 % af nationalparken)
10. Økonomiske kompensationsmuligheder/finansiering
11. Ikke sammenfald med modsatrettede beskyttelseshensyn, herunder at fornødne tilladelser og dispensationer kan gives og at øvrig
lovgivning overholdes (fx vandløbsloven vedr. afledning af vand).
12. Faglige ressourcer til projektering og gennemførsel

De økonomiske kompensationsmuligheder har været begrænset af, at det er vurderet, det er statsstøtte omfattet af de minimis-forordningen og flere områder er ikke indeholdt i Naturstyrelsen Thys gældende driftsplaner, som derfor, hvis de skal
gennemføres, kræver et tillæg til driftsplanen.
Idet der er udfordringer med økonomiske kompensationsmuligheder (jf. 1) og der på større områder har vist sig betydelige
modsatrettede interesser (jf. 2), vurderes det ikke realistisk, at genetablere naturlig hydrologi på 80 pct. af lysåbne arealer inden planperiodens udløb, som det var forudsat i Nationalparkplan 2016-2022. Genetablering af naturlig hydrologi er dog af
afgørende betydning for en række arters trivsel, og det anbefales derfor at indsatsen fortsat prioriteres som et langsigtet mål,
der bidrager til at nationalparkens målsætning i lovbekendtgørelsen om at skabe sammenhængende økosystemer med naturlig
vandbalance opfyldes.
Oversigten herunder viser ambitionen i Nationalparkplan 2016-2022.
Handlingshorisont
Under hensyntagen til eksisterende infrastruktur, bebyggelse og private interesser er naturlig hydrologi genetableret
på alle lysåbne lavbundsarealer i Nationalpark Thy

Højt ambitionsniveau
90 % i perioden 2016-2022

Mellem ambitionsniveau
85 % i perioden 2016-2022

Lavt ambitionsniveau
80 % i perioden 2016-2022

99 % på 20 års sigt

99 % på 30 års sigt

99 % på 50 års sigt

Det vurderes, at målet bør videreføres for at understøtte den langsigtede og brede indsats for at skabe naturlig hydrologi med
positive effekter for natur, biodiversitet og klima. Det bemærkes hertil, at der vurderes at været et væsentligt uudnyttet arealpotentiale og at der kan laves omkostningseffektive indsatser (stor effekt af mindre indsats). Det bemærkes desuden, at indsatsen kan skabe mulig konflikt med offentlighedens adgang til natur.
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INDSATS 2: FORØGE SAMMENHÆNGEN I KLITHEDENATUREN OG
SYNLIGGØRE KULTURHISTORISKE SPOR OG LEVN GENNEM RYDNING
Målet vedrører konkrete indsatser – primært at rydde områder for uønsket opvækst og hegne områder til afgræsning. Målet er
et langsigtet mål. Indsatserne forventes gennemført over en længere tidsperiode og effekten indtræder først fuldt efter en
lang periode.
Det vurderes, at indsatsen for perioden 2016-2022 med gennemførte og planlagte aktiviteter vil være delvist i mål.

Der forventes aktivitet af forskellig karakter (rydning, afgræsning, oprensning) på minimum 240 ha i perioden 2016-2020 fordelt på minimum 20 projekter/lodsejere. Derudover er der gennemført aktiviteter i projektet ”Mere dyreliv på din sommerhusgrund”, som vedrører flere målgrupper. Hertil kommer potentielt projekt mellem Ålvand og Tvorup, hvor der er lavet forundersøgelse i 2018-2019. Mulighed for gennemførelse af projektet er under afklaring.
Arealomfanget af indsatsen har været lavere end forventet i Nationalparkplan 2016-2022. Det lavere areal skyldes dels manglende kompensationsmuligheder til større projekter (de minimis-problematik – se mere herunder) og til dels, at det har vist sig,
at en del lodsejere har en længere ”modningstid” ift. at involvere sig i projekter.
En del af de gennemførte projekter er af høj kvalitet, hvor der udarbejdes grundige forundersøgelser og laves evaluering og
dataindsamling efterfølgende. Andre projekter gennemføres i samarbejde mellem lodsejer og Nationalpark Thy, hvor der er
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sammenfaldende interesser og det vurderes, at der på kort eller længere sigt vil kunne opnås en væsentligt forbedret naturværdi.
Tabellen herunder viser, det samlede antal kontaktede lodsejere i relation til indsatsområde 2. Herudover ses antallet af lodsejere kontaktet i forbindelse med projektet ”Min Natur”, der både vedrører indsatsområde 1 og 2, se mere under afsnittet
”Forudsætninger for indsatsen” under indsats 1.
Område/Kategori

Kontaktet

Dialog/afvist

Udført projekt

Planlagt projekt

Indsatsområde 2

187

102/4

22

15

Min Natur (en del af indsatsområde 1 og 2)

176

93/3

14

14

Det bemærkes, at antallet af konkrete projekter i nedenstående tabel er lavere end antallet af lodsejere. Det skyldes, at der i
mange projekter kan være tale om flere lodsejere (fx naboer, søskendepar der ejer en grund sammen osv.). Herudover er der
også gennemført små projekter, som ikke er opgjort.

På samme måde som ved indsats 1, var det ved nationalparkplanens tilblivelse forventningen, at der ville ske en parallel kontakt til relevante lodsejere og at mange indsatser ville køre i samme spor. Det har i praksis ikke vist sig at være en optimal tilgang til projekterne, der er meget forskelligartede og modnes i vekslende tempo. Der har dermed været et væsentligt metodeskifte ift. det forudsatte. Det betyder, at den processuelle beskrivelse af milepæle i nationalparkplanen svært kan evalueres. Der
lægges i stedet vægt på tyngden af de enkelte projekter.
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I tabellen herunder beskrives indsatser som beskrevet i nationalparkplan 2016-2022 samt mål/milepæle for hvert ambitionsniveau. For hver indsats beskrives de gennemførte aktiviteter, som bidrager til målopfyldelsen. Med farvekoder indikeres, hvorvidt der er sket målopfyldelse samt på hvilket ambitionsniveau.
Gennemført inden for angivne ambitionsniveauer

Gennemført/forventes gennemført, men uden for angivne rammer (fx mindre omfang, senere tidspunkt)

Forventes gennemført inden for angivne ambitionsniveauer inden planperiodens
udløb

Forventes ikke gennemført i planperioden.

Højt ambitionsniveau Mellem ambitionsniveau
Dialog med relevante
Senest 3. kvartal 2016
lodsejere etableret

Senest 3. kvartal 2016

Iværksættelse af tekniske og lodsejermæssige forundersøgelser, herunder
Senest 3. kvartal 2016
kortlægning af statslige og privatejede
arealer

Senest 3. kvartal 2016

Forundersøgelser
gennemført inkl. kon- Senest 1. kvartal 2018
sekvensvurdering

Senest 1. kvartal 2018

Projektansøgning
udarbejdet til fundrai- Senest 2. kvartal 2018
sing

Senest 2. kvartal 2018

Detailprojektering
gennemført

Senest 1. kvartal 2019

Senest 1. kvartal 2019

Lavt ambitionsniveau Beskrivelse af indsats samt begrundelse for status
Løbende i perioden. 187 lodsejere har været kontaktet direkte i
Senest 3. kvartal 2016 forbindelse med indsatsområde 2. Herudover er 176 kontaktet
som del af ”Min Natur”.
2018: Identifikation af mulige projektområder. Naturrådgivningen
2017-2018: Forundersøgelse vedr. ensianblåfugl ved Vestergård
2018-2019: Forundersøgelse vedr. genskabelse af samSenest 3. kvartal 2016
menhæng mellem Vangså og Ålvand.
Projekt ”Min Natur” – samarbejde med sommerhusejere om
kortlægning og projekter på private arealer. 70 ha er gennemgået.
Forundersøgelse om reetablering af sø ved Hvidbjerg
2017-2018: Forundersøgelse vedr. ensianblåfugl ved Vestergård
Senest 1. kvartal 2018 2018-2019: Forundersøgelse vedr. genskabelse af sammenhæng mellem Vangså og Ålvand, ca. 400 ha.
Forundersøgelse om reetablering af sø ved Hvidbjerg
2018: Ansøgning til Den Danske Naturfond vedr. ensianblåfugl.
Senest 2. kvartal 2018 2017: Midler til ”mere dyreliv på din sommerhusgrund” fra
Johanne Henriette og Hans Kristian Madsens Hjælpefond
for Dyr af 31/12 1999
Senest 1. kvartal 2019
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-

2016: Genskabelse af klithede ved rydning, Lyngby (4 ha)

Senest 2. kvartal 2018

Senest 2. kvartal 2018

Dispensationer og/elSenest 4. kvartal 2018
ler tilladelser opnået

Senest 4. kvartal 2018

Senest 4. kvartal 2018

Gennemførsel af
konkrete projekter…

Senest 1. kvartal 2022

Senest 1. kvartal 2022

Senest 1. kvartal 2022

2021

2021

2021

Evaluering af indsatsen mhp. anbefalinger til kommende
planperiode (adaptiv
naturforvaltning)
Kompendium om
indsats af effekt på
naturen udarbejdet
Afsluttende seminar
afholdt

2016 - 2018: Rydning af opvækst på klithede v. sommerhusområde, Lyngby (45 ha)
2018: ”Mere dyreliv på din sommerhusgrund”
2018: Rydning af opvækst på mindre område med klithede
v. sommerhusområde
2018: Rydning af tæt opvækst v. Grønslets Rende + afgræsning (0,7 ha)
Projekt ”Min Natur” – samarbejde med sommerhusejere om
kortlægning og projekter på private arealer. Medført rydning af arealer ved Lyngby, hegning ved Nors sø, projekt
ved Førby Sø
2018: Oprensning af vandhul for stor vandsalamander,
Stenbjerg
2018: Hegning og helårsgræsning af kalkoverdrev ved
Nors sø (0,2 ha)
2018: Hegning til helårsgræsning på 7,5 ha samt rydning af
0,7 ha nåleskov.
2018: Afgræsning ved Ålvand Klithede med shetlandsponyer (60 ha)
2019: Rydning og genetablering af levested for ensianblåfugl v. Vestergård (ca. 3,5 ha)
2020: Planlagt ansøgning om rydning på 6 grunde ved
Lyngby på samlet (120 ha)
Indsatsen evalueres løbende, hvilket bl.a. har ført til, at metodetilgangen er ændret i forbindelse med projektet ”Min Natur”.
Projekter, hvor der vurderes at være basis for videnopsamling
moniteres og evalueres løbende for at sikre læring og en effektiv indsats.
-

Ansøgning om dispensationer og/eller Senest 2. kvartal 2018
tilladelser afsendt

31-10-2021

Da indsatsen er fragmenteret og afviger fra det oprindeligt planlagte, forventes ikke udarbejdet et kompendium.

30-11-2021

Da indsatsen er fragmenteret og afviger fra det oprindeligt planlagte, forventes ikke afholdt et seminar.
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Andre aktiviteter
Projekt ”Min Natur”

Projekt ”Mere dyreliv på
din sommerhusgrund”

Det Lokale Naturråd for
Thisted og Morsø Kommuner.

Beskrivelse
Lodejere opfordres til at henvende sig til Nationalpark Thys sekretariat under overskriften: ”Hvad har du lyst til, vi skal skabe sammen”.
Herefter: 1) Undersøges arealets dyre- og planteliv. 2) Lodejer modtager rådgivning og vejledning. 3) Der kan gennemføres konkrete
projekter.
Initiativet har direkte medført flere projekter med hegning, rydning og
undersøgelser, som støtter op om indsats 2.
Projektet er gennemført som ”familiearrangementer” i de to sommerhusområder Vangså og Lyngby, hvor sommerhusejere har fået information om hvordan man kan hjælpe naturen i nærområdet. Arrangementerne blev kombineret med guidede ture, bygning af insekthoteller og redekasser mv.
Nationalpark Thy har deltaget i en arbejdsgruppe. Anbefalingerne fra
det lokale naturråd indgår i et kommuneplantillæg.

Årsag til at projektet gennemføres
Det har vist sig vanskeligt at komme i kontakt med relevante lodsejere, der er interesserede i at gennemførekonkrete projekter. Tilgangen blev derfor ”vendt på hovedet” og lodejere fik initiativretten,
hvilket har givet en pæn succes med dialog med 93 lodsejere.

Projektet er støttet af Johanne Henriette og Hans Kristian Madsens
fond med 30.000 kr.

Regeringen har nedsat lokale naturråd, der skal understøtte kommunerne i udviklingen af ”Grønt Danmarkskort”, der skal understøtte
mere sammenhængende natur.

Naturstyrelsen Thy har i perioden 01-01-2016 – 10-07-2020 gennemført følgende indsatser med formål at skabe større råderum til arter, der er tilknyttet lysåben natur og skabe landskabsmæssig sammenhæng. Indsatserne inden for Nationalpark Thy
er sket i følgende områder: Tved Klitplantage, Nystrup Klitplantage, Tvorup Klitplantage, Stenbjerg Klitplantage og Lodbjerg
Klitplantage.
Indsatserne er finansieret af ordinære driftsmidler og LIFE REDCOHA.
Oversigt rydningsindsatser Naturstyrelsen Thy
Nåletræslæhegn fjernet
Skov konverteret til lysåben natur

Aktør
Naturstyrelsen Thy
Naturstyrelsen Thy
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Beskrivelse
1619 lbm
98,7 ha

Naturplejetrailer

Thisted Kommune

Trailer med værktøj til pleje af naturarealer (fc save, klippesakse, skæretøj, handsker osv.) som kan lånes af kommunen til
naturpleje.

Målsætningerne på langt sigt fra nationalparkplan 2016-2022 fremgår af tabellen herunder. Det står klart, at det, at skabe
sammenhæng mellem Vangså Klithede og Ålvand er højt prioriteret. Men også områder som plantagebræmmen øst for Klitmøller og området syd og øst for Stenbjerg er af stor interesse. Gennemførsel af disse store projekter kræver, at tiden er moden – primært fordi der i dag er umoden produktionsskov på en del af arealerne.
Derfor vurderes det, at det er centralt at fastholde målsætningen flere år frem og dermed være klar til at udnytte mulighederne for at rydde større arealer, når de opstår.
Mål på lang sigt som beskrevet i Nationalparkplan 2016-2022
Handlingshorisont
Under hensyn til særligt værdifulde klitheder (arter, naturtyper og biodiversitet)
ryddes klitplantageområder på fugtig
bund for at forbedre sammenhængen i
klithedenaturen i Nationalpark Thy.

Højt ambitionsniveau
Forbindelse er skabt mellem de vigtigste, fugtige klitheder inden 2028 (udgangen af 3. planperiode)
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Mellem ambitionsniveau
Forbindelse er skabt mellem de vigtigste, fugtige klitheder inden for en 30-årig
tidshorisont

Lavt ambitionsniveau
Forbindelse er skabt mellem de vigtigste, fugtige klitheder inden for en 50-årig
tidshorisont

INDSATS 3: ETABLERE OG VEDLIGEHOLDE VIDENSGRUNDLAG FOR
ADAPTIV NATURFORVALTNING
Med indsatsen etableres en faglig base for viden i nationalparken, som kan være grundlag for en vidensbaseret forvaltning af
naturen. Et vidensgrundlag skal oprettes og vedligeholdes for at have værdi. Målet er et langsigtet mål.
Det vurderes, at indsatsen for perioden 2016-2022 med gennemførte og planlagte aktiviteter vil være i mål mellem niveau.

Som baggrund for arbejdet med at udbygge vidensgrundlaget for Nationalpark Thy er der i perioden gennemført flere store
registreringsprojekter, bl.a. er der udarbejdet en landskabshistorisk GIS-analyse, som fx har afsløret, at Tvorup hul engang har
været ca. 10 gange større end den er i dag. HabitatVision har udgivet to bogværker vedr. hhv. mosser og laver i Nationalpark
Thy, som nationalparkfonden har bidraget til. Hertil kommer, at der er lavet registreringer af flere artsgrupper (fx guldsmede
og vandnymfer) og udvalgte sårbare arter som ensian-blåfugl. Herudover har den frivillige gruppe ”Naturens Besøgsvenner”
opfordret til plejetiltag omkring 5-10 plantebestande årligt, der blev vurderet som havende et højt trusselsniveau. I Lodbjerg er
der siden 2014 gennemført årlige registreringer på udvalgte plots i samarbejde med Århus Universitet.
I forbindelse med udvalgte naturprojekter bliver lavet naturregistreringer, som bidrager til mulighed for løbende monitering af
udviklingen af området.
Det vurderes samlet set, at vidensniveauet er øget betragteligt i planperioden og at der er god praksis for naturovervågning og
registrering.
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På samme måde som ved indsats 1 og 2, var det ved nationalparkplanens tilblivelse forventningen, at der ville ske en parallel
kontakt til relevante lodsejere og at mange indsatser ville køre i samme spor. Det har i praksis ikke vist sig at være en optimal
tilgang til projekterne, der er meget forskelligartede og modnes i vekslende tempo. Der har dermed været et væsentligt metodeskifte ift. det forudsatte. Det betyder, at den processuelle beskrivelse af milepæle i nationalparkplanen svært kan evalueres.
Der lægges i stedet vægt på tyngden af de enkelte aktiviteter.

I tabellen herunder beskrives indsatser som beskrevet i nationalparkplan 2016-2022 samt mål/milepæle for hvert ambitionsniveau. For hver indsats beskrives de gennemførte aktiviteter, som bidrager til målopfyldelsen. Med farvekoder indikeres, hvorvidt der er sket målopfyldelse samt på hvilket ambitionsniveau.
Gennemført inden for angivne ambitionsniveauer

Gennemført/forventes gennemført, men uden for angivne rammer (fx mindre omfang, senere tidspunkt)

Forventes gennemført inden for angivne ambitionsniveauer inden planperiodens
udløb

Forventes ikke gennemført i planperioden.

High Nature Value registrering af potentielle arealer for
indsats til gennemførelse af
projekter i indsatsområde 1
og 2 igangsat

Højt ambitionsniveau Mellem ambitionsniveau

Lavt ambitionsniveau Beskrivelse af indsats samt begrundelse for status

Senest 2. kvartal 2016

Senest 2. kvartal 2016

Senest 2. kvartal 2016

Plan for samlet basisregistrering og løbende naturovervågSenest 3. kvartal 2016
ning godkendt af Nationalpark
Thy bestyrelsen

Senest 3. kvartal 2016

Senest 3. kvartal 2016

Basisregistrering igangsat
(evt. sendt i udbud)

Senest 2. kvartal 2017

Senest 2. kvartal 2017

Senest 2. kvartal 2017
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Når projektområder i indsatsområde 1 og 2 identificeres,
laves der løbende registreringer til baggrund for HNVscore. Selve scoren udarbejdes af DCE.
En samlet plan for naturovervågning og basisregistrering
i Nationalpark Thy blev udarbejdet af Københavns Universitet i 2015. I rapporten anbefales 4 indsatsområder:
1) Landskabshistorisk GIS-analyse, 2) Vegetation og
landskabsanalyse, 3) Vandkvalitet og kilder til brunfarvning, 4) Dagsommerfugle.
1) Landskabshistorisk GIS-analyse: Gennemført
2) Vegetation og landskabsanalyse: 3 delprojekter gennemført om mosser (2014), laver (2016) og en tredje angående karplanter er igangsat og løber i 2019 og 2020

3) Vandkvalitet og kilder til brunfarvning: Ikke planlagt
gennemført, idet det vurderes mest omkostningseffektivt
at gennemføre som tilkøb til eksisterende NOVANA-undersøgelser.
4) Dagsommerfugle. Gennemføres i 2020-2021
Herudover er der gennemført vidensopbygning vedr.:
Spidssnudet frø (registrering), 2016
Markfirben (basisregistrering, afsluttet 2017)
Ensianblåfugl (status og forvaltningsplan), 2017
Klitsøer (tilstand, potentialer, anbefalinger), 2017
Laver (basisregistrering), 2016-2018
Guldsmede (undersøgelse af forekomster), 2019
Flagermus (pilotprojekt + udvidet undersøgelse),
2019
Løbende naturovervågning
igangsat for organismegrupper, hvor basisregistrering allerede er tilendebragt

Senest 2. kvartal 2017

Senest 2. kvartal 2017

Senest 2. kvartal 2017

Naturens besøgsvenner foretager løbende overvågning
af udvalgte arter op udvalgte lokaliteter. Ca. 60-70 forekomster besøges årligt. Trusselsniveauet registreres og
evt. plejetiltag aftales med Naturstyrelsen Thy.
-

Løbende naturovervågning
igangsat for organismegrupper, hvor basisregistrering
først skal færdiggøres

Senest 2. kvartal 2019

Senest 2. kvartal 2019

Senest 2. kvartal 2019

-

Vegetation i klitnaturtyper, Lodbjerg plots (langvarig
dataserie for udvikling i plantesamfund), 2017
Hedpletvinge (eftersøgning), 2017, 2019
Strandtudse (projektorienteret overvågning ved paddeskrab), 2018
Lobeliesøer i Ålvand (løbende monitering), 2019

Nationalpark Thy app’en ud30/04-2019
bygget med naturkonkurrence
Dispensationer og tilladelser
Senest 4. kvartal 2018
opnået
Projektorienteret afsluttende
overvågning gennemført

31/08/2021

Bog om naturen i Nationalpark Thy udgivet

31/12/2021

Appen er ikke udbygget med en naturkonkurrence.
Senest 4. kvartal 2018

Senest 4. kvartal 2018

31/08/2021

31/08/2021
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Hvor der er gennemført projekter jf. ovenstående, er der
opnået dispensationer og tilladelser hertil.
I større projektområder – fx lobeliesøer og ensianblåfugl
– er udarbejdet et program for løbende og afsluttende
overvågning.
HabitatVision udgivet en bog om mosser (2015) og BFN
en bog om laver (2018) i Nationalpark Thy men ikke et
værk med den samlede viden. Dette kan evt. medtages
som målsætning i den næste planperiode.

Naturråd

Træder sammen 1
gang årligt

Træder sammen 1 gang
årligt

Træder sammen 1
gang årligt

Andre aktiviteter
Beskrivelse
Rewildering som planmål Artikel i Tidsskrift for Kortlægning og Arealforvaltning (årgang 123,
i Antropocæn (2017)
nr. 48) af Rasmus Ejrnæs, Jesper Bladt og Camilla Fløjgaard om naturens evne til selvforvaltning samt de store dyrs vigtige funktioner i
økosystemerne samt mulighederne for at etablere større sammenhængende naturarealer. Artiklen kan bruges som baggrund for arealforvaltningstiltag i Nationalpark Thy, hvor der bl.a. laves indsats med
”store græssere”.
DCE Videnskabelig rap- Camilla Fløjgaard, Jesper Bladt og Rasmus Ejrnæs: Naturpleje og
port nr. 228, 2017
arealstørrelser med særligt fokus på Natura 2000 områderne.
(https://dce2.au.dk/pub/SR228.pdf)
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Der er løbende søgt rådgivning og sparring hos forskellige eksperter. Nationalparkens medvirken i Naturmødet
i Hirtshals er fx en anledning hertil. Det kan overvejes i
næste planperiode, om der skal afsættes ressourcer til
at få et naturråd tilknyttet.

Årsag til at projektet gennemføres

I Danmark er der i dag ca. 375.000 ha lysåben natur, som har et behov for naturpleje for at undgå tilgroning. Traditionelle naturplejemetoder er omkostningstunge, og der er udfordringer ved at bevare biodiversiteten. Samtidig er der i naturforvaltningen en øget forståelse
for og værdsættelse af den vigtige rolle de naturlige processer, som
fx erosion, oversvømmelser, brand, stormfald og ikke mindst de
store planteædere, spiller i forhold til at skabe forstyrrelse og mangfoldighed i vores økosystemer. Men store dyr og naturlige processer
kræver plads. Vi har derfor undersøgt arealstørrelserne for naturområder i Danmark med særlig fokus på Natura 2000- områder og forvaltningen af den lysåbne natur. Størstedelen af § 3-arealerne i dag
er så små, at de kræver en forholdsvis intensiv forvaltning. Men ved
sammenlægning af lysåbne naturarealer, der grænser op til hinanden (scenarie 2), øges potentialet for at forvalte størstedelen med
helårsgræsning, vildgræsning eller som selvforvaltende økosystemer, mens 20 % af § 3-arealer i hele landet og 5 % af § 3-arealerne i
N2000 fortsat vil kræve en detailforvaltning. Hvis offentlige skove i
forbindelse med § 3- arealer lægges til naturområderne, og naturområderne samles på tværs af veje og jernbaner (scenarie 5), så er der
potentiale for selvforvaltende natur i 55 områder i Danmark. Hhv. 15
og 3 % af den lysåbne natur på landsbasis og i N2000-områder vil

Lægmands rapport, LIFE
REDCOHA, 2019

Genopretning af sårbar natur langs Vestkysten
Beskrivelse at projektområderne og de metoder der er anvendt samt
omkostninger herunder erfaring med hvad der er mest drift effektiv.
Danmarks genforvildede I bogen beskrives forslag til placring af naturnationalparker. Rune
natur, 2020, Rune Engel- Engebrecht Larsen foreslår bl.a. udlægning af en naturnationalpark i
brecht Larsen
Hanstholm Vildtreservat.

stadig være isoleret på arealer på < 10 ha og derfor kræve en detailforvaltning.
LIFE REDCOHA, afprøvede flere metoder til bekæmpelse af Rynkede rose og forskellige hydrologiske tiltag.

Med indsatsen skabes grundlag for at forvalte naturen ud fra den mest opdaterede viden om de enkelte arters placering, status og udvikling. Det er centralt for nationalparkens udvikling på sigt, at der fortsat sker registrering, undersøgelser og udvikling af vidensgrundlaget i nationalparken. Det anbefales derfor, at der fortsat er fokus på etablere og vedligeholde vidensgrundlaget.
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INDSATS 4: KULTURHISTORISK ATLAS OG DEN LEVENDE KULTURARV
Med indsatsen skal der udarbejdes en detaljeret beskrivelse af Nationalparkens vigtigste kulturmiljøer, kulturhistoriske spor
samt bebyggede strukturer og/eller væsentlige enkeltbygninger med kulturhistoriske værdier. Herudover skal der indsamles
viden – både akvarisk, men også i form af fortællinger og overleveringer om væsentlige træers historie nationalparken – bl.a.
til forskning og formidlingsbrug. Målet er et kortsigtet mål og indsatsen kan gennemføres inden for en kortere periode.
Det vurderes, at indsatsen for perioden 2016-2022 med gennemførte og planlagte aktiviteter vil være ikke i mål.

Der er i perioden gennemført et pilotprojekt/forundersøgelse på Vester Vandet Sogn ved Museum Thy. Der udestår stillingtagen til, hvordan arbejdet skal løftes fremadrettet.
Det bemærkes, at den nænsomme restaurering af Lodbjerg Fyr har været et centralt element i at fremhæve en særlig del af
områdets kulturhistorie. De tilhørende tidligere tjenesteboliger er i dag indrettet med hhv. kaffestue med fortællinger fra starten af 1900-tallet på fyret samt en udstilling, der bl.a. indrammer fortællingen om ”fyrfaldne” fugle, hvor naturhistorien på
stedet forenes med kulturhistorien, da det har været en af fyrmesterens opgaver, at sende døde fugle til Zoologisk Museum,
hvorved fyrmestrene har bidraget til et af Danmarks første naturovervågningsprojekter.

Det er en forudsætning for arbejdet, at der sker et tæt samarbejde med Museum Thy, Thisted Kommune og evt. Slots- og Kulturstyrelsen eller Nationalmuseet.
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I tabellen herunder beskrives indsatser som beskrevet i nationalparkplan 2016-2022 samt mål/milepæle for hvert ambitionsniveau. For hver indsats beskrives de gennemførte aktiviteter, som bidrager til målopfyldelsen. Med farvekoder indikeres, hvorvidt der er sket målopfyldelse samt på hvilket ambitionsniveau.
Gennemført inden for angivne ambitionsniveauer

Gennemført/forventes gennemført, men uden for angivne rammer (fx mindre omfang, senere tidspunkt)

Forventes gennemført inden for angivne ambitionsniveauer inden planperiodens
udløb

Forventes ikke gennemført i planperioden.

Højt ambitionsniveau

Mellem ambitionsniveau

Lavt ambitionsniveau

Kulturhistorisk Atlas
for Nationalpark Thy
(KANT)

Involvering af andre nationalparker
Kulturstyrelsen indgår i overordnet styregruppe
Udgivelse af KANT på flere platforme, herunder Thisted Kommune GIS
Publikation
Afsluttet inden 2018
Fælles introduktion til KANT til
relevante aktører

Involvering af Museum Thy
Udgivelse af KANT på flere platforme, herunder Thisted Kommune GIS
Publikation
Afsluttet inden 2018
Fælles introduktion til KANT til
relevante aktører

KANT på Thisted Kommune GIS
Afsluttet inden 2018
Fælles introduktion til KANT til
relevante aktører

Den levende kulturarv

Forprojekt gennemført
Registrering gennemført
Indarbejdet i KANT
Publikation udarbejdet
Tema-udstilling i Nationalparkcenter afholdt
Projekt afsluttet inden 2017

Forprojekt gennemført
Registrering gennemført
Indarbejdet i KANT
Publikation udarbejdet
Projekt afsluttet inden 2017

Forprojekt gennemført
Registrering gennemført
Publikation udarbejdet
Projekt afsluttet inden 2017
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Beskrivelse af indsats
2017: Landskabshistorisk GISanalyse udarbejdet, bl.a. som fundament for kulturhistorisk atlas
2018-2019: Pilotprojekt gennemføres i Vester Vandet Sogn for at
fastlægge metode, potentiale,
økonomisk ramme mv. for et samlet projekt. Projektet gennemføres
af Museum Thy og er afrapporteret i foråret 2019.
Der arbejdes på at lave et videre
samarbejde med Museum Thy.
Der pågår drøftelse med Museum
Thy, Nationalmuseet og Aarhus
Universitet om et evt. projekt, der
skal kunne beskrive landskabsudviklingen fra bronzealderen og til
slutningen af 1700-tallet, hvor de
ældste kort er fra.
Projektet er ikke igangsat. Naturstyrelsen Thy har dog udpeget livstræer.
Livstræ-projektet skal frede træer, og
især de gamle træer, som er vitale for
biodiversiteten i skovene.

Andre aktiviteter
Beskrivelse
Sandflugtsseminar i 2016 I samarbejde med Museum Thy er der afholdt et seminar med 54
deltagere som opfølgning på indsamling af kilder.
Indsamling af arkivalFortælling om klithedernes tilblivelse og sandflugtsbekæmpelse, er
ske/skriftlige kilder fra
der foretaget arkivundersøgelser i bl.a. Statens Arkiver, Vestervig
1550-1850
Amts Arkiv, Museum Thy mv.
Restaurering af Lodbjerg Der er gennemført en omfangsrig restaurering af Lodbjerg Fyr, herFyr – herunder beskriunder udstilling i fyrmesterboligen og assistentboligen med remedier
velse af fyrets historie
fra datiden samt udstilling af fx fyrfaldne fugle. Udstilling og kaffestue
udgør et centralt element i den kulturhistoriske fortælling om Nationalpark Thy.

Årsag til at projektet gennemføres
Synliggørelse af nationalparkens kulturhistorie

Andre aktiviteter
Livstræer

Årsag til at projektet gennemføres
Livstræ-projektet skal frede træer, og især de gamle træer, som er
vitale for biodiversiteten i skovene. Der skal udpeges fem livstræer
per hektar i statsskovene. Det betyder, at der over en årrække i alt
skal udpeges og markeres 500.000 livstræer i Danmark.

Beskrivelse
Naturstyrelsen Thy har udpeget livstræer. Livstræerne beskyttes så
de kan blive ældgamle og huse sjældne og truede arter, indtil de dør
og vælter omkuld i skovbunden.

Understøtte den historiske fortælling om områdets tilblivelse.
Naturstyrelsen erhvervede i 2010 det bygningsfredede fyr med henblik på naturformidling og udleje til Nationalparkformål. Der var allerede før nationalparkens indvielse blevet truffet en mundtlig aftale
mellem nationalparkens kommende bestyrelsesformand og den daværende minister, om at fyret skulle indgå i nationalparkens formidling. Fyrkomplekset er lejet af bestyrelsen i 2011-2041. Bygningen
var dog i dårlig stand, så sideløbende med arbejdet med, hvordan fyret skulle indgå i formidlingen har der været arbejdet på at fundraise
til en gennemgribende og nænsom restaurering af fyret, der fører
bl.a. rumindretningen og stemningen i bygningen tilbage til noget
mere oprindeligt.

Atlasset og udpegningen af levende kulturarv skal, sammen med øvrige kortlægninger i Nationalpark Thy, udgøre beslutningsgrundlaget for at gennemføre projekter. Det vurderes, at indsatsen bør gennemføres i den næste planperiode af hensyn til
nationalparkens formål 3 om at bevare og styrke nationalparkens kulturmiljøer og kulturhistoriske spor. Frem mod næste planperiode skal det overvejes og drøftes, hvordan et videre projekt vil kunne gennemføres henset til ressourcer og samarbejdsflader.
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INDSATS 5: MASTERPLAN FOR FORMIDLING
Der skal udarbejdes en masterplan for en sammenhængene formidling i nationalparken. Målet er et kortsigtet mål, fordi store
dele af indsatsen gennemføres inden for indeværende planperiode og afsluttes herefter. Indsatsen vil herefter fortrinsvis
overgå til, at igangsatte initiativer skal vedligeholdes. Fx skal kortmateriale løbende opdateres, ligesom det løbende skal vurderes, om materialet understøtter den virkelighed, besøgende oplever og benytter sig af.
Det vurderes, at indsatsen for perioden 2016-2022 med gennemførte og planlagte aktiviteter vil være i mål på mellem til højt
ambitionsniveau.

Indsatsområdet har delvist indgået i Trædesten til Naturen med betydelig ekstern finansiering.
Det grundlæggende formidlingsmateriale og en helhedsplan for formidlingen er udarbejdet i indeværende periode. Der er i
perioden udgivet arrangementskalendere 2 gange årligt, et nyt kort over den sydlige del af nationalparken og et tilsvarende for
den nordlige del er under udarbejdelse, 2 bøger om ”Pil og Storm” med formidling til bl.a. børn samt 2 bøger om hhv. mosser
og laver i Nationalpark Thy (udgivet af HabitatVision og BFN). Dertil kommer, at der er uddannet 13 nye formidlingspartnere.
Ud over de planlagte aktiviteter i forbindelse med Nationalparkplan 2016-2022 er der gennemført en række indsatser, som
skal understøtte, at besøgende benytter nationalparken på den mest hensynsfulde måde, får mest muligt ud af den tid, de
bruger her og tager flest mulige indtryk med hjem. Det sker via formidlingsmateriale af høj kvalitet på mange forskellige platforme og til mange målgrupper.
Strategier og planer for formidling er udarbejdet i samarbejde med relevante interessenter og er bredt forankrede.
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Det vurderes samlet set, at der i perioden er gennemført et stort arbejde for at sikre relevant viden til relevante målgrupper
som gør, at gæsterne i nationalparken får en forståelse for sammenhænge, og ønsker at bidrage til at bevare og beskytte parken.

Kort efter nationalparkplan 2016-2022 trådte i kraft, udarbejdede Nationalparkfond Thy projektet ”Trædesten til Naturen”
som en samlet platform for bl.a. formidling, hvilket har medført betydelig ekstern finansiering til området. Finansieringen har
medført, at flere områder kan løftes til et høj ambitionsniveau.

I tabellen herunder beskrives indsatser som beskrevet i nationalparkplan 2016-2022 samt mål/milepæle for hvert ambitionsniveau. For hver indsats beskrives de gennemførte aktiviteter, som bidrager til målopfyldelsen. Med farvekoder indikeres, hvorvidt der er sket målopfyldelse samt på hvilket ambitionsniveau.
Gennemført inden for angivne ambitionsniveauer

Gennemført/forventes gennemført, men uden for angivne rammer (fx mindre omfang, senere
tidspunkt)

Forventes gennemført inden for angivne ambitionsniveauer inden planperiodens
udløb

Forventes ikke gennemført i planperioden.

Højt ambitionsniveau

Mellem ambitionsniveau
A.
Der er udarbejdet et doku- Der er udarbejdet et doSamlet plan for sam- ment i samarbejde med et kument i samarbejde
menhængende forbredt udvalg af interessen- med en mindre gruppe
midling i nationalter, som indeholder plan
interessenter, som indeparkcenter, temacen- og koncept for en samholder plan og koncept
tre, formidlingsaremenhængende formidling i for en sammenhænnaer og i landskabet. nationalparkcenter, tema- gende formidling i natiocentre, formidlingsarenaer nalparkcenter, temacenog i landskabet.
tre, formidlingsarenaer og
i landskabet

Lavt ambitionsniveau
NPT har udarbejdet
en plan og koncept for
en sammenhængende
formidling i nationalparkcenter, temacentre, formidlingsarenaer
og i landskabet.
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Beskrivelse af indsats samt begrundelse for status
I 2016 har NP Thy udarbejdet konceptet ”Trædesten til Naturen”, som indeholder en overordnet plan for formidlingen.
I 2017 har Nordea-fonden bevilliget midler til at udarbejde
en ”masterplan for formidling” gennem projektet ”Trædesten til Naturen”. Bestyrelsen for Nationalparkfond Thy vedtog i 2018 ”Helhedsplan for formidling i Nationalpark Thy –
Størst muligt indtryk og mindst muligt aftryk”. Planen er udarbejdet i samarbejde med et Advisoryboard (rådgivende
udvalg bestående af nationale eksperter), Nationalparkråd,
bestyrelsen, samt deltagere i arbejdsgrupper og workshops.

Undersøges muligheder
for forskellige driftsmodeller i samarbejde med relevante aktører

B.
Samlet plan for adgang (ruter/stier og
formidlingsarenaer,
herunder p-pladser
m.v.)
Indsats vedr. etablering af et nyt internationalt vandrestiforløb
(QLT) er beskrevet i
indsatsområde 6.

Helhedsplanen skal gøre det nemmere at finde oplevelser
der er det særlige ved Nationalpark Thy og understøtte
disse med relevante formidling.

Der er indgået aftale med
Naturstyrelsen, andre
lodsejere og eksterne
fonde, om at medvirke til
at lave samlet plan for adgang.
Der er udarbejdet samlet
anlæg- og driftsplan for
adgang.

Der er indgået aftale med
minimum Naturstyrelsen,
som den væsentligste
lodsejer, om at medvirke
til at lave samlet plan for
adgang.
Der er udarbejdet samlet
plan for adgang.

Der er afsøgt mulighed for at lave aftaler
med lodsejere, om at
medvirke til at lave
samlet plan for adgang.

C.
Der er lavet en plan i samPlan for hvordan vi vil arbejde med et bredt felt
af interessenter.
dække gæsters og
brugeres behov for
generel og aktuel information – både før,
under og efter et besøg.

Der er lavet en plan i
samarbejde med en mindre gruppe af interessenter.

NPT har udarbejdet
en plan for egne aktiviteter.
Der er afsøgt mulighed for at indgå samarbejde med nøgleinteressenter.

D.
Plan for hvordan vi
skal understøtte formidlernes kompetenceudvikling.
E.
Realisering af masterplanen, herunder

I planperioden er forskellige driftsmodeller undersøgt og afprøvet i praksis, fx vedr. samarbejde med Thisted Kommune og Naturstyrelsen Thy om drift af toiletter, shelterpladser og ruter og stier.
I september 2019 har bestyrelsen for Nationalparkfond
Thy, Thisted Kommune og samt Naturstyrelsen Thy vedtaget en helhedsplan for udvikling af vandre- og cykelruter i
Nationalpark Thy 2019-2022. Planen er en del af Trædesten til Naturen.
Friluftsrådet, Nordeafonden og Vækstforum Nordjylland finansierer, gennem Trædesten til Naturen, udbygning og
opgradering af rutenetværket af vandre- og cykelstier (se
Helhedsplan for udvikling af vandre- og cykelstier).

Der er lavet en plan i sam- Der er lavet en plan i
arbejde med et bredt felt
samarbejde med et udaf formidlere.
valgt felt af formidlere.

Der er lavet en plan i
samarbejde med et
smalt felt af formidlere.

Der er udviklet/gennemført Der er udviklet/gennemmindst:
ført mindst:
- 3 nye kortprodukter.
- 1 nyt kortprodukt.
- 15 aktuelle publikationer.

Der er udviklet/gennemført mindst:
- 6 aktuelle publikationer (et stk. pr. år).
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Anlæg og drift varetages ad hoc.
Følgende indsatser understøtter gæsterne: App, hjemmeside, cykel- og vandreguide, arrangementskalender, Pil &
Storm-bøger, bookingplatform, formelle formidlingspartnerskaber.
Der er ikke pt. udarbejdet en decideret samlet plan for at
dække gæster og brugeres behov før og efter et besøg. På
trods heraf, vurderes det dog, at gæsternes behov er dækket. Indsatsen er altså delvist gennemført, men uden for de
angivne rammer.
Der er lavet en kompetencestrategi, som skal bruges til at
løfte formidlings- og vidensniveauet så gæsterne får en god
oplevelse uanset hvem de henvender sig til, eksempelvis
på gaden, når de spørger om vej, i hotellets reception, i informationscentret eller på en guidet tur.
Kort
Der er udviklet 2 nye kort med oversigt over hhv. Agger til
Stenbjerg (sydlige del). Kort over den nordlige del fra Stenbjerg til Hanstholm er projekteret og igangsat.

koordinering af indsatser og kompetenceudvikling.

- 6 nye temapublikaitoner
- 40 formidlere har deltaget i kompetenceforløb.
Formidlingsnetværket kan
videreføres i den nuværende form med koordinering, udvikling og synliggørelse af aktiviteter.
Derudover videreføres
samarbejdet med de øvrige nationalparker omkring erfaringsudveksling
og udvikling af fælles formidlingskoncepter.

- 12 aktuelle publikationer
(to stk. pr. år).
- 4 nye temapublikationer.
- 15 formidlere har deltaget i kompetenceforløb.

- 2 nye temapublikationer.
- Vedligeholdelse og
løbende fornyelse af
mobilapp.
- 10 formidlere har
deltaget i kompetenceforløb.

Herudover arbejdes der på at få udviklet et nyt cykelkort og
så har Calazo forlag udgivet et vandfast friluftskort over nationalparken men angivelse af cykel-, vandre og mtb-spor,
camperingsmuligheder, parkering mv.
Aktuelle publikationer
10 arrangementskalendre (2016-2020), bog om mosser og
laver i Nationalpark Thy af HabitatVision og BFN, Nationalpark Thy håndbogen.
Temapublikationer
3 x Pil og Storm.
Formidlingspartnerskaber
I 2019 er der vedtaget nye kriterier for formidlingspartnerskaber. Der er i perioden fra 2016 indgået 13 nye formidlingspartnerskaber.
I alt har 866 kursister gennemgået kompetencegivende
kurser i regi af Nationalpark Thy i perioden fra 201603/2020.
Formidlingsnetværket er ikke videreført.
Der samarbejdes med øvrige nationalparker om fx code og
conduct, fælles ansøgninger, koncept for vidensdeling mv.

Andre aktiviteter
Pil og Storm

Beskrivelse
Med tilskud fra Friluftsrådet og Museum Thy er der udgivet endnu et ”High5”-hæfte med titlen ”I historiens spor med Pil og Storm”, som
henvender sig til børn i alderen 10-12 år.

App-udvikling

Som led i Trædesten til Naturen er der udviklet en ny frontend og backend til appen, der samtidig er redesignet.

Vildmarksdagen
Code of conduct / hensynsfuld adfærd

Partnerskab med Forening for vildmarksoplevelser om at lave formidling og naturoplevelser målrettet børnefamilier i sommerperioden.
Samarbejde med Nationalpark Vadehavet om analyse og kampagne for at hjælpe gæsterne til en hensynsfyld adfærd via informationskampagne.

Fotoformidlingsprojekt

Projektet er ikke igangsat i 2020, men det forventes, at der ydes en indsats i 2021.

27

100 elcykler til leje
Vores Natur
Samarbejdsaftale med
Nordjyske om artikelskrivning.

Nationalpark Thy er katalysator for et partnerskab, hvor elcykler skal udlejes til turister. Partnerskabet består forventeligt af cykelbutikker
og overnatningssteder.
NP Thy er lokal tovholder på to af de fem fyrtårnsprojekter i forbindelse med ”Vores Natur”: Nat i Naturen og Naturstafetten.
Siden år 2018 har der været et samarbejde med avisen Nordjyske om at skrive en artikel til weekendavisen FRIII. Artikelskrivningen går
på skift mellem udvalgte aktører, bl.a. flere nationalparker.

Andre aktiviteter
Ud i naturen, ny udgave
Opdatering af vandretursfoldere
Book i naturen, ny udgave under udarb.
Ny skiltning ved p-pladser

Beskrivelse
Landsdækkende platform til naturoplevelser og faciliteter
Klitplantagerne i Sydthy. Hanstholm Vildtreservat og Tved Plantage,
Klitplantagerne ved Vandet Sø

Årsag til at projektet gennemføres
Opgradering og bredere sigt for indrapportering
Løbende forbedringer og stor efterspørgsel

Opdatering af velkomstskilte med beskrivelse og kort over området
med bla. Afmærkede ruter

Behov for aktuel og tidsvarende information

Afvikling af årlige Nationalparkvandringer ism
Thy Turistforening
App ThyLIFE

Guidede pakketure med naturvejleder

Ønske om at formidle nationalparkens naturværdier og forvaltning samt tiltrække nye brugergrupper, der bidrager til øget turisme
Forslag til oplevelser i naturen alt efter vejret samt information om de EU LIFE REDCOHA og EU LIFE RigKilde
naturprojekter som er gennemført

Det vurderes, at selve udarbejdelsen af en masterplan for formidling har en kort horisont, men at formidling af høj kvalitet får
gæsterne til at tage ansvar generelt er en langsigtet indsats og investering, hvor man med relativt få midler kan flytte meget.
Her er både indsatsen ”ansigt-til-ansigt” (hvilket bl.a. kommer til udtryk gennem de afholdte kurser og formidlingspartnerskaberne) og platforme (fx app, foldere, kort, hjemmeside mv.) vigtige elementer, der løbende skal udvikles og vedligeholdes.
Det anbefales, at målet udgår i denne form men sammentænkes med indsats omkring formidling generelt og kompetenceudvikling af formidlere samt vedvarende vedligeholdelse af materiale til at understøtte naturvejledning.
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INDSATS 6: TILGÆNGELIGE OPLEVELSER ÅRET RUNDT MED KLARE
INDGANGE OG GENNEMGÅENDE STIER
Målet med indsatsen er, at skabe en samlet plan for planlægning af stier og faciliteter, således at besøgende kan blive taget
imod med udgangspunkt i, hvor de selv befinder sig. Målet er et langsigtet mål med milepæle for indeværende planperiode.
Det vurderes, at indsatsen for perioden 2016-2022 med gennemførte og planlagte aktiviteter vil være i mål på mellem ambitionsniveau.

Med ”Helhedsplanen for udvikling af cykel- og vandrestier” er grundstenen lagt for et samarbejde om områdets stier og faciliteter i tæt samarbejde med Naturstyrelsen Thy og Thisted Kommune. Appen er udvidet med kortmateriale, der tydeligt viser
stier og faciliteter som hvor, i området man befinder sig og hvilke restriktioner der kan være i det pågældende område.
I Nationalpark Thy er der, som i alle andre sårbare naturområder, en iboende udfordring i både at tilfredsstille besøgendes lyst
til at se og udforske naturen og samtidig beskytte sårbare områder. Derfor er der dels udarbejdet ”Syntese af viden om sårbare
arter, naturbeskyttelse og benyttelse”, dels udarbejdet en konsekvensanalyse i forhold til mulig udbygning af vandreruter, således at disse placeres mest hensigtsmæssigt for alle parter. Endelig kræver en del ændringer også tilladelser eller dispensationer
fra myndigheder som fx Thisted Kommune, Fredningsnævnet og Kystdirektoratet, der alle bidrager til at sikre, at hensynene til
såvel naturen som publikum er afvejet.
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Ved planperiodens start var det forventningen, at en række ruter skulle opnå det internationale kvalitetsstemplet ” Leading
Quality Trails”. En mærkning kræver dog, at der opstilles skilte for hver ca. 200 meter – hvilket i dag er langt over den standard der normalt skiltes med i NP Thy, som fremgår af Naturstyrelsens retningslinjer og som lokalt vurderes nødvendig, for at
sikre gæsterne et god oplevelse, der ikke kompromitterer arealer med sårbar natur og biodiversitet. Herudover kræver hyppig
skiltning også vedligehold (og dermed finansiering til drift) for at holde en vis kvalitet. Der er således ikke på nuværende tidspunkt taget endelig stilling til, om mærkningen ønskes i Nationalpark Thy. Der findes en lang række andre typer af certificering, som kan overvejes i samme ombæring.

Indsatsen forudsætter, at der sker et samarbejde med Thisted Kommune og Naturstyrelsen Thy.

I tabellen herunder beskrives indsatser som beskrevet i nationalparkplan 2016-2022 samt mål/milepæle for hvert ambitionsniveau. For hver indsats beskrives de gennemførte aktiviteter, som bidrager til målopfyldelsen. Med farvekoder indikeres, hvorvidt der er sket målopfyldelse samt på hvilket ambitionsniveau.
Gennemført inden for angivne ambitionsniveauer

Gennemført/forventes gennemført, men uden for angivne rammer (fx mindre omfang, senere tidspunkt)

Forventes gennemført inden for angivne ambitionsniveauer inden planperiodens
udløb

Forventes ikke gennemført i planperioden.

Højt ambitionsniveau Mellem ambitionsniveau
A. Forprojekt

Forprojekt gennemført
senest 31. dec. 2017

Forprojekt gennemført senest 31. dec. 2017

B. Indgange til naturen

Plan udarbejdet for,
hvordan eksisterende
skilte prioriteres og

Plan udarbejdet for, hvordan eksisterende skilte

Lavt ambitionsniveau Beskrivelse af indsats samt begrundelse for status
December 2016: Syntese af viden om sårbare arter, naturbeskyttelse og benyttelse. Indgår som beslutningsgrundlag i Trædesten
Forprojekt gennemført
til Naturen.
senest 31. dec. 2017
Naturkonsekvensanalyse af COWI
Plan udarbejdet for,
hvordan eksisterende
skilte prioriteres og
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Der forventes udarbejdet en plan for, hvordan eksisterende skilte
prioriteres og vedligeholdes i forbindelse med Trædesten til Naturen. Ved Lodbjerg Fyr er der bl.a. sket en udskiftning af skilte.

vedligeholdes (senest
31. dec. 2018)
Synliggørelse af bynære indgangsveje til
nationalparken (senest
med udgangen af
planperioden)
Stiforløb afmærket i
henhold til QLT-krav
om adgang mv. (senest med udgangen af
planperioden)
Projektansøgning udarbejdet (inkl. midler til
C. Certificering gen- infrastruktur, kommuninem Quality Leading kation, samarbejde og
Trails el. lign. intermarkedsføring) senest
national anderkendt 1. juni 2019
mærkning af vandre- Finansiering opnået
stier
Gennemførsel af projektet senest 3 år efter
projektstart
Som minimum opfylde
de konkrete krav, der
D. Formidling af stier stilles i forhold til kvaliog faciliteter
tetsmærkning, ekstern
finansiering, mv. i tilknytning til projektet.

Andre aktiviteter
Savbjerg-ruten
Busrute 89 ”Kystruten i
Nationalpark Thy”

prioriteres og vedligeholdes (senest 31. dec.
2018)
Synliggørelse af bynære
indgangsveje til nationalparken (senest med udgangen af planperioden)

vedligeholdes (senest
31. dec. 2018)

Trædesten til Naturen anviser tre trædesten: Lodbjerg Fyr, Nationalparkcenter Thy og Hanstholm Fyr og ni formidlingspunkter,
som de primære indgang til oplevelser i NP Thy.
2017: Thisted Kommune har opsat 36 nye skilte med anvisninger
til oplevelser samt 10 nye oversigtskort.
App er udbygget med synliggørelse af bynære indgange til naturen.

Projektansøgning udarbejdet (inkl. midler til infrastruktur, kommunikation,
samarbejde og markedsføring) senest 1. juni 2019

Projektansøgning udarbejdet (inkl. midler til
infrastruktur, kommunikation, samarbejde og
markedsføring) senest
1. juni 2019

QLT afventer prioritering inden for Trædesten til Naturen. QLTcertificering kræver en massiv skiltning. Der er ikke taget stilling
til, om denne skiltning er i tråd med den øvrige indsats i nationalparken.

Stier, faciliteter og indgangsveje formidles gennem relevante kanaler,
herunder ifm. revision af
materiale (foldere, kort,
app, mv.)

Udvalgte stier og faciliteter formidles gennem
relevante kanaler, herunder ifm. revision af
materiale (foldere,
kort, app, mv.)

Nationalparkens app er udarbejdet med henblik på at give brugeren en intuitiv og let søgbar indgang til nationalparken og den er
opdateret og forbedret løbende.
Der er udarbejdet en bred vifte af nyt kortmateriale, herunder et
cykel- og vandrekort for den sydlige del af Nationalpark Thy.

Beskrivelse
Certificering fra Dansk Vandrelaug af eksisterende sti i Tved Plantage. .
Thisted Kommune fik i 2017 midler til at afprøve en ny busrute i 2017
og 2018 fra Agger til Vigsø med stop i kystbyerne. Bussen kører i
sommerperioden.
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Årsag til at projektet gennemføres
Ønske om at få erfaring med koncept for certificerede vandrestier.
Ruten er udviklet i samarbejde med Thisted Kommune, Nationalpark
Thy, Thy Turistforening, Nordjyllands Trafikselskab og Arriva.

Vildmarksdagen

Samarbejde mellem en række private aktører om pop-up event hver
onsdag i skolernes sommerferie hvor indgange til naturen anvises
gennem konkrete aktiviteter mv.
Analyseret eksisterende Alle stier knyttet til Trædestensprojektet er analyseret af sekretariastier + involveret interes- tet. Borgere har afgivet ønsker om nye stier. Der er afholdt workshop
senter i forslag til nye
med fokus på ønsker til nye stier og til, hvor der ikke skal være stier
stier
af beskyttelseshensyn. Nye stier og stiforløb er udvalgt i samarbejde
med Thisted Kommune og Naturstyrelsen Thy og derefter gennemgået af konsulentbureauet COWI. Der er lavet konsekvensvurdering
på disse stier.
Helhedsplan for udvikling I samarbejde med Thisted Kommune og Naturstyrelsen Thy er der
af ruter
udarbejdet en helhedsplan for udvikling af cykel- og vandreruter, herunder præmisserne for at udvikle ruterne sammen. Helhedsplanen
skal være retningsgiver i forhold til at planlægge konkrete ruter,

En række private aktører har taget initiativ til eventet der er støttet af
flere aktører som Thisted Kommune, Landdistriktspuljen, Friluftsråde
og Thy Turistforening.
Planen er en del af projektet ”Trædesten til Naturen”.

Andre aktiviteter
Beskrivelse
Naturstyrelsen Thy gen- Thisted kommune, har indhentet oplysninger over alle stier som er i
nemgår stier og faciliteter kommunen og koordinerer ønsker til nye stiforløb generelt. Naturstyrelsen Thy har ansvaret for at løbende tilpasninger af stiforløb på
statsejede arealer, herunder skiltning.
Bestyrelsen for Nationalparkfond Thy har i foråret 2020 truffet beslutning om nye markerede ruter.

Årsag til at projektet gennemføres
Efter en årrække med besparelser på friluftsområdet er der tilført
flere midler til området med mulighed for større forbedringer og opdatering.

Planen er en del af projektet ”Trædesten til Naturen”.

Med Trædesten til Naturen samt de konkrete analyser af stiforløb vurderes det, at der er lavet en plan for udvikling/udbygning
af stier og faciliteter, som på et oplyst grundlag giver beslutningstagere mulighed for at planlægge mest optimalt under hensyn til natur og biodiversitet såvel som besøgende. I og med at naturen er dynamisk, og der gennemføres tiltag for natur og
besøgende i flere dele af nationalparken som kan ændre adfærdsmønstre, anbefales det, at der løbende tages stilling til, om
primært stierne har optimale forløb og åbningstider ift. fx ynglesæsoner. Det anbefales, at målet i sin nuværende form udgår
af den kommende nationalparkplan, men der kan som i andre indsatsområder være behov for at afsætte midler til løbende
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opfølgning og vedligehold i dialog med Naturstyrelsen og Thisted Kommune. Det bemærkes, at adgangen til naturen kan blive
begrænset som følge af andre indsatser – fx naturlig hydrologi.
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INDSATS 7: NATIONALPARK THY – ET STÆRKT BRAND
Målet er et kortsigtet mål, der vedrører etablering af centrale elementer for besøgende i nationalparken, samt et langsigtet
omkring kommunikation, formidling og friluftsliv.
Det vurderes, at indsatsen for perioden 2016-2022 med gennemførte og planlagte aktiviteter vil være i mål langt overvejende
på højt niveau.

I forbindelse med fundraising til Nationalparkcenter Thy, blev der i samarbejde med en af fondene, udarbejdet en ansøgning
med en samlet strategi for besøgende i Nationalpark Thy: Trædesten til Naturen. Med strategien er en stor del af Nationalpark
Thys elementer vedr. formidling og oplevelser i Nationalpark Thy sammentænkt. Trædestenene udgør de tre væsentligste ankomstpunkter, og herudover rummer planen således en række andre punkter for formidling men også forbindelser derimellem
i form af fx cykel- og vandreruter.
Der er i perioden rejst midler til etablering af Nationalparkcenter Thy, restaurering af Lodbjerg Fyr, formidling, faciliteter m.v.
udbredt over hele nationalparken. Nationalparkcenter Thy er under opførelse og Lodbjerg Fyr stod færdig til indvielse d. 25.
maj 2019. Restaureringen af Lodbjerg Fyr har involveret istandsættelse af fyrboligerne tilbage til en mere oprindelig stand, hvor
der i den ene er lavet en formidlingsudstilling og i den anden er indrettet en kaffestue, mens der i den tredje er etableret en
lejlighed til en pedel. Lodbjerg Fyr som trædesten og besøgssted er i høj grad drevet af frivillige. De frivillige kaffestueværter
bemander kaffestue og bager brød til servering, frivillige håndværkere har istandsat det tidligere hønsehus til et velfungerende
madpakkehus. 3-4 gange om ugen i sæsonen findes frivillige fyrværter omkring Lodbjerg Fyr, der til dels formidler i udstillingen og ved bygningerne og til dels tager besøgende med på små guidede ture.
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I 2016 – 2019 er er der blevet produceret og sendt ca. 2 halvtimers tv-udsendelser hver uge året rundt. Udsendelserne er i perioder blevet vist på fem af landets otte TV2-regionalkanaler og er tilgængelig på internettet. Formidlingen af nationalparken
er således nået ud til en bred del af befolkningen i hele landet, og har medvirket til at sætte Nationalpark Thy på landkortet
som et stærkt brand. Nationalpark TV skønnes af Infomedia i 2019 at have haft en annonceværdi på ca. 41 mio. kr.
Der blev i 2017 ansat en kommunikationsmedarbejder, som har medvirket til at synliggøre nationalparken yderligere i medierne, bl.a. med aftaler med dagblade om levering af regelmæssige artikler og medvirken i P1 Morgen med små fortællinger
om noget aktuelt om naturen. Hertil kommer, at Nationalpark Thy har fået udgivet flere nyheder og er blevet mere synlig på
Facebook.
Det forventes, at den nuværende hjemmeside, kan udvikles frem mod åbningen af Nationalparkcenter Thy. Der ønskes en platform med et mere formidlingsrettet og brugervenligt indhold.
Med Trædesten til Naturen som paraply er der desuden gennemført en række andre aktiviteter i regi af kommunikation, formidling og faciliteter, som har styrket Nationalpark Thy som brand.

For at indfri væsentlige dele af indsatsen vedr. Nationalpark Thy og Lodbjerg forudsættes det, at en række fonde, Thisted
Kommune og Naturstyrelsen Thy bidrager væsentligt.

I tabellen herunder beskrives indsatser som beskrevet i nationalparkplan 2016-2022 samt mål/milepæle for hvert ambitionsniveau. For hver indsats beskrives de gennemførte aktiviteter, som bidrager til målopfyldelsen. Med farvekoder indikeres, hvorvidt der er sket målopfyldelse samt på hvilket ambitionsniveau.
Gennemført inden for angivne ambitionsniveauer

Gennemført/forventes gennemført, men uden for angivne rammer (fx mindre omfang, senere tidspunkt)

Forventes gennemført inden for angivne ambitionsniveauer inden planperiodens
udløb

Forventes ikke gennemført i planperioden.
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Delindsats

Højt ambitionsniveau

Udarbejdelse af
kommunikations- og
brandingstrategi

-

Udvikling af ny hjemmeside i tilknytning til indvielsen af Nationalparkcenter Thy

-

Ugentlige udsendelser i indeværende sendetilladelses-periode
på kanal Midt-Vest (2016-2019)
og på internettet
Salg af udsendelser til TV MidtVest og TV2 Nord så længe det
er muligt
Salgsindsats i forhold til landsdækkende og/eller andre tv-kanaler
Afdække muligheder for fortsættelse af initiativet efter 2018 (evt.
på nettet)
Såfremt der viser sig muligheder
fysisk og økonomisk for fortsættelse efter 2019, fortsat visning af

-

Nationalpark TV

Strategi udarbejdet senest 2.
kvartal 2017
Samarbejdsaftaler indgået med 3 organisationer senest ved udgangen af 2018

Hjemmeside

-

Mellem ambitionsniveau

-

-

Strategi udarbejdet senest 2.
kvartal 2017
Samarbejdsaftaler indgået
med 3 organisationer senest
ved udgangen af 2018

Lavt ambitionsniveau

-

Ugentlige udsendelser i indeværende sendetilladelses-periode på kanal Midt-Vest (20162019) og på internettet
Salg af udsendelser til TV
Midt-Vest og TV2 Nord så
længe det er muligt
Salgsindsats i forhold til landsdækkende og/eller andre tvkanaler
Afdække muligheder for fortsættelse af initiativet efter
2018 (evt. på nettet)
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Strategi udarbejdet senest 2. kvartal 2017
Samarbejdsaftaler indgået med 1 organisationer senest ved udgangen af 2018

Ugentlige udsendelser i
indeværende sendetilladelses-periode på kanal Midt-Vest (20162019) og på internettet
Salg af udsendelser til
TV Midt-Vest og TV2
Nord så længe det er
muligt
Salgsindsats i forhold til
landsdækkende og/eller
andre tv-kanaler
Afdække muligheder for
fortsættelse af initiativet
efter 2018 (evt. på nettet)

Beskrivelse af indsats samt begrundelse for status
Marts 2018 har bestyrelsen vedtaget en ny branding- og kommunikationsstrategi.
Samarbejde med en række organisationer i Cold Hawaii Rådet med
udarbejdelse af Masterplan 2.0 for
Cold Hawaii, med Thisted Kommune omkring strategiplanen ”Thy
på forkant”, samt med Thisted
Kommune og Vestkystpartnerskab
for turisme under Dansk Kyst- og
Naturturisme om ”wayfinding”. Der
er dog ikke indgået formelle aftaler
om samarbejdet.
Det forventes at der arbejdes med
en ny hjemmeside i forbindelse
med åbning af Nationalparkcenter
Thy, alternativt tilretninger af den
eksisterende platform. Tidshorisonten er dog endnu ikke fastlagt.
Ugentlige udsendelser: 2 halve timers nye udsendelser hver uge +
genudsendelse af gamle programmer på Kanal Midt-Vest.
Salg af udsendelser til TV MidtVest og TV2 Nord i 2016-2017
samt TV2 Øst i 2017. Herefter stillet vederlagsfrit til rådighed. .
Udsendelser vist: 2016 - 2019: TV
Midt-Vest Mokka, TV2 Nord Salto,
2016-2019 periodevis TV2 Øst,
2018-2019 desuden TV2 Bornholm
og TV2 Syd.

ugentlige udsendelser på TV
og/eller internettet

Nationalparkcenter
Thy

-

Lodbjerg Fyr

-

Fundrasing
Arkitektkonkurrence inkl. formidlingsprojekt
Opførsel og indretning af Nationalparkcenter Thy
Udbud af byggeentreprise
Opførsel og indretning af Nationalparkcenter Thy
Indvielse og idriftsættelse
40.000 besøgende i 2020

Fundraising
Formidlingsprojekt
Udbud af restaureringsprojekt
Fortsat involvering af frivillige
Istandsættelse og indretning til
nye funktioner inkl. formidling
Indvielse og idriftsættelse
20.000 besøgende i 2020

Sendetilladelsen udløb i dec. 2019.
Bestyrelsen traf i foråret 2019 beslutning om, ikke at indgå i en ansøgning om ny sendetilladelse. Nationalpark TV er derfor lukket ultimo
2019. Udsendelser genudsendes
dog stadig på flere TV2 regioner.
I forbindelse med projektet Trædesten til Naturen, er der rejst 34 mio.
kr. til opførelse af Nationalparkcenter Thy.
-

Fundraising
Arkitektkonkurrence inkl. formidlingsprojekt

-

Fundraising

Der har været afholdt arkitektkonkurrence i efteråret 2018 og første
spadestik blev taget d. 24. januar
2020.
Centeret forventes at stå færdigt
omkring påske 2021.

-

Fundraising
Udarbejdelse af minimums-formidlingsprojekt
Fortsat involvering af frivillige
Udbud af mindre restaureringsprojekt
Indvielse og idriftsættelse
12.000 besøgende i 2020

Fundraising
Udarbejdelse af minimums-formidlingsprojekt
Udførsel af de mest
nødvendige istandsættelsesarbejder
Fortsat involvering af
frivillige

Det forventes, at der relativt hurtigt
vil opnås et højt besøgstal.
Som led i Trædesten til Naturen er
der rejst ca. 9 mio. kr. til restaurering af Lodbjerg Fyr samt tilhørende bygninger.
Der er indrettet en kaffestue i den
gamle fyrmesterbolig og en udstilling i assistentboligen. Hertil kommer en tjenestebolig og to værelser
med delt køkken og bad til studerende, forskere, m.v. .
Komplekset blev åbnet 25. maj
2019.
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Kaffestuen er bemandet af frivillige.
Frivillige formidlingsværter er på fyret og laver rundvisninger 3-4
gange om ugen i sæsonen.
En gruppe af frivillige dygtige håndværkere har istandsat ”Hønsehuset” til et attraktivt naturrum, hvor
man bl.a. kan låne en rygsæk med
ud på opdagelse i naturen og spise
sin madpakke..
70.000 har passeret tælleren i gården maj-dec. 2019. Der var 12.000
betalende voksne i tårnet i 2019.
Hertil kommer børn, der har gratis
entre. Det vurderes, at det samlede
besøgstal ved fyret har været væsentligt over 20.000 gæster.

Andre aktiviteter
Ansættelse af kommunikationsmedarbejder

Medieanalyser

Beskrivelse
I forbindelse med Trædesten til Naturen er der ansat en kommunikationsmedarbejder fra 2017, som skal styrke Nationalpark Thy
som brand og gøre nationalparken mere synlige ud af til. Der er
desuden et mål om, at antallet af følgere på Facebook skal fordobles.

Årsag til at projektet gennemføres (udfyldes hvis relevant)
Stillingen er en del af Trædesten til Naturen.

Der er i perioden bl.a. indgået aftaler med dagblade om levering af
regelmæssige artikler og medvirken i P1 Morgen med små fortællinger om noget aktuelt om naturen. Hertil kommer, at Nationalpark
Thy har fået udgivet flere nyheder og er blevet mere synlig på Facebook.
Der er i 2016-2018 lavet medieanalyser af INFOMEDIA. NationalMedieanalysen laves for at få et overblik over Nationalparkens
park Thy omtales mest af Thisted Dagblad. Der er ikke lavet en
synlighed og er et redskab til at evaluere kommunikations- og
analyse i 2019.
mediestrategi.
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2016

2017

2018

1257

1030

1425

Reach (læser/seertal)

81,7 mio.

71,5 mio.

84,9 mio.

Est. annonceværdi

17,6 mio.
kr.

15,8 mio.
kr.

19,0 mio.
kr.

Omtaler

Big Data-projekt

I samarbejde med VisitAalborg blev der i 2018 igangsat et projekt,
hvor anvendelsen af ”big data” (altså data fra fx mobiltelefoner
osv.) skulle anvendes til at afdække spørgsmål om besøgsmønstre
mv. Projektet er sat i stå pga. EU's persondataforordning, der vanskeliggør indsamling af data.
Naturmødet Hirtshals
Nationalpark Thy har, sammen med de øvrige nationalparker, haft
en stand på Naturmødet Hirtshals i 2016-2020. Standen bemandes
af sekretariatsmedarbejdere såvel som frivillige. Råd og bestyrelse
inviteres til at besøge Naturmødes på en endags bustur.
Visuel identitet
Konsulenthuset Schwartz har udarbejdet en visuel identitet for Nationalpark Thy, der skal skabe sammenhæng i det visuelle indtryk på
tværs af publikationer, foldere, oplevelser osv.
Ny folder
Der er udarbejdet en ny folder vedr. den sydlige del af Nationalpark
Thy. Folderen præges af den visuelle identitet og skal understøtte
Nationalpark Thy som brand. Der udarbejdes tilsvarende materiale
for den resterende del af nationalparken.
Opdatering af app
Nationalpark Thys app er i 2019 blevet opdateret til en ny og mere
brugervenlig, intuitiv flade, nyt indhold, webkort mv.
Indsamlingsprojekt i samar- NP-Thy VENNER (tidligere ”Støtteforeningen for Nationalpark Thy”)
bejde med NP-Thy VENNER har indsamlet ca. 1,5 mio. kr. til opførelse af Nationalparkcenter
Thy. Der har løbende været et tæt samarbejde med VENNER/Støtteforeningen om indsamlingen.
Samarbejde med fonde og
I forbindelse med, at fonde og donorer har afsat midler til Nationaldonorer om branding af pro- parkcenter Thy, har Nationalpark Thy samarbejdet med disse om
jekter
branding projektet. En del af donorerne har i høj grad været aktive
på bl.a. sociale medier omkring projektet.
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Den visuelle identitet er udarbejdet som et led i ”Helhedsplan for
formidling” for at skabe bedre sammenhæng mellem formidling
og branding.

Støtteforeningen har ønsket at bidrage aktivt til opførelsen af et
nationalparkcenter, og har derfor bistået med indsamling af midler.
Samarbejdet er en konsekvens af Trædesten til Naturen.

Det anbefales at indsatsområdet som helhed udgår, da delmål/milepæle som udgangspunkt er opnået på højt ambitionsniveau. Mange af de ting, der er affødt af projektet omkring trædesten, formidlingssteder, kommunikation og formidling vil dog
skulle drives, vedligeholdes og på sigt også videreudvikles. Dertil kommer evt. udvikling af Hanstholm Fyr som trædesten, der
pt. afventer, at lokalet bliver klar til et langtidslejemål. Fremadrettet kan der desuden indgå mål om, at det fulde potentiale i
alle elementer i Trædesten til Naturen skal indfries.
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INDSATS 8: NETVÆRK AF FRIVILLIGE
Målet ”Netværket af frivillige” vurderes at være et langsigtet mål, da indsatsen vedvarende skal understøttes og vedligeholdes
og er essentiel for nationalparkens virke såvel som for den tætte relation til lokalområdet.
Såfremt det er muligt at bibeholde det nuværende indsatsniveau frem til 2021 vurderes indsatsen ift. til beskrivelserne i nationalparkplan 2016-2022 samlet set at være opfyldt på mellem til højt niveau.

Frivillige i Nationalpark Thy er involveret i projekter og aktiviteter, hvor 1) De frivillige kan styrke projektet, 2) Projektet ligger
inden for rammen af Nationalparkplanen og 3) de frivillige er motiverede for opgaven. De tre punkter kan vægte forskelligt i
forskellige aktiviteter og indsatser – fx gennemføres ”Gå-i gang-ture” primært ved de frivilliges motivation, hvor formidling ved
Lodbjerg Fyr i højere grad hviler på alle tre ben.
Mødet mellem besøgende og nationalparken foregår primært via frivillige. Bestyrelsen har vedtaget en revideret frivilligstrategi
(retningen for den frivillige indsats samt samarbejdet med de frivillige) samt en frivilligpolitik (rammen for det frivillige arbejde).
Frivilligindsatsen i og omkring Nationalpark Thy er stærk inden for formidling og værtskab. Det ses bl.a. i kaffestuen og formidlingen ved Lodbjerg Fyr, formidling i Stenbjerg, i stivogterprogrammet og pleje af gravhøje, gennem Naturens Besøgsvenner
osv. De frivillige får profiltøj, basisintroduktionskurser og tilbydes kurser i opkvalificering og får refunderet kørselsudgifter. Alle
fasttilknyttede frivillige kan desuden deltage i en årlig studietur.
Det estimeres, at de frivillige i 2019 har fx bidraget med ca. 11.000 timers arbejde, primært i perioden fra april til og med oktober. Den frivillige indsats udgør en stor del af de samlede mandetimer i Nationalpark Thy. Men det betyder ikke, at det er
gratis. For de mere end 150 frivillige kræver koordinering, rekruttering og løbende understøttelse. I perioden har der været

41

ansat 1-2 frivilligkoordinatorer, som har arbejdet med rekruttering og vedligeholdelse af frivilliggruppen. I forbindelse med opstart af Lodbjerg Fyr blev der ansat 1 fuldtidsmedarbejder udelukkende til dette – på baggrund af ekstern finansiering.
Det bemærkes, at det må indgå i en positiv vurdering af den samlede indsats, at der er etableret en velfungerende gruppe omkring både Stenbjerg Landingsplads og Lodbjerg Fyr, og der arbejdes ud fra et ønske om, at der tilsvarende bliver etableret en
gruppe omkring det kommende nationalparkcenter i Vorupør.

Det forudsættes, at der er sekretariatsmedarbejdere til at understøtte de frivilliges aktiviteter samt til at foretage løbende rekruttering.
En del af arbejdet vedr. koordinering af frivillige varetages af foreningen, der i dag hedder Nationalpark Thy VENNER. Hvis
dette ikke er tilfældet, vil en del aktiviteter skulle bortprioriteres eller der vil skulle prioriteres ressourcer fra sekretariatet.

I tabellen herunder beskrives indsatser som beskrevet i nationalparkplan 2016-2022 samt mål/milepæle for hvert ambitionsniveau. For hver indsats beskrives de gennemførte aktiviteter, som bidrager til målopfyldelsen. Med farvekoder indikeres, hvorvidt der er sket målopfyldelse samt på hvilket ambitionsniveau.
Gennemført inden for angivne ambitionsniveauer

Gennemført/forventes gennemført, men uden for angivne rammer (fx mindre omfang, senere tidspunkt)

Forventes gennemført inden for angivne ambitionsniveauer inden planperiodens
udløb

Forventes ikke gennemført i planperioden.

Revision af frivilligstrategien

Højt ambitionsniveau
Revideret i 2016

Mellem ambitionsniveau
Revideret i 2016

Lavt ambitionsniveau
Revideret i 2016
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Beskrivelse af indsats samt begrundelse for status
Frivilligstrategien blev revideret i 2018 og godkendt af bestyrelsen i oktober 2018. Herudover er der i 2019 lavet en frivilligpolitik.

Revision af strategien blev forsinket grundet udskiftning af
medarbejdere.
Samarbejdsaftaler
Indgåelse af partnerskaindgået med mindst 5
ber med interessenter.
Det antages, at der menes partnere
formidlingspartnerskaber.

Samarbejdsaftaler indgået med mindst 3 partnere

Frivilligprogrammer

Mindst 15 i gennemsnit i perioden 20162020

Mindst 10 i gennemsnit i
perioden 2016-2020

Frivillige

Mindst 200 i gennemsnit i perioden 20162022

Mindst 150 i gennemsnit
i perioden 2016-2022

Udbud af kurser

Mindst 7 kurser årligt

Mindst 5 kurser årligt

Samarbejdsaftale ind- Der er/har været samarbejdsaftaler med følgende: Aftale
gået med Støtteformed Støtteforeningen, aftale med BFN (Naturens besøgseningen i 2017
venner), BFN Naturkurser og Museum Thy (om kurser),
NT/turistforening/kommune om Busrute 88, Naturstyrelsen
og Thisted Kommune i relation til de danske sommerlejre.
NST, TK og Mellemfolkeligt Samvirke i relation til de internationale sommerlejre. De belgiske spejdergrupper. DN om
Folk & Fisk, Asylcentret i Hanstholm og Naturplejenetværk
Nordvest om naturplejedage.
Mindst 6 i gennemsnit Nationalparkværter i Stenbjerg, Naturens besøgsvenner, Gå
i perioden 2016-2020 i gang-ture for modne motionister, stivogtere, pleje af gravhøje, sommerlejr for studerende, international sommerlejr
med Mellemfolkeligt Samvirke, naturpleje og strandrensning
vha. belgiske spejdere, spring på cyklen, Støtteforening for
Nationalpark Thy/NP Thy VENNER, Kaffestuen ved Lodbjerg, Formidlere ved Lodbjerg Fyr, Håndværkergruppen
ved Lodbjerg, Busrute 88, Børnegruppen, Lodbjerg Fyr ved
nattetide, social naturpleje m. Asylcentret, Folk & fisk, messedeltagere.
Mindst 100 i gennem- Antal frivillige:
snit i perioden 2016(Individer/antal i grupper)
2022
2016: -/150;
2017: 100/180,
2018: 100/-;
2019: 150/180+
De frivillige understøttes af frivilligkoordinator(er) i sekretariatet, som til dels rekrutterer og fastholder de frivillige og til
dels varetager praktiske opgaver som forsikring, koordinering, varebestilling, overordnet planlægning, kontakt til bestyrelsen mv.
Mindst 3 kurser årligt 2016: 4 kurser, bl.a. i samarbejde med BFN, 4 basiskurser i
samarbejde med Naturstyrelsen Thy
2017: 8 kurser i samarbejde med BFN, 3 studiekredse, 4 basiskurser sammen med Naturstyrelsen Thy,
2018: 4 basiskurser i samarbejde med Naturstyrelsen Thy, 8
kurser sammen med BFN, 2 studiekredse
2019: 4 basiskurser i samarbejde med Naturstyrelsen Thy, 6
kurser sammen med BFN, 2 studiekredse
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2020: Planlagt 4 basiskurser i samarbejde med NST samt 6
kurser sammen med BFN.
Sekretariatet er tovholder på basiskurser (tilmelding, indhold
mv.)

Tilbud om fælles aktiviteter

En årlig ekskursion

En årlig ekskursion

En årlig ekskursion

Andre aktiviteter

Beskrivelse

Naturens besøgsvenner
(Pas på-kort)

Folkeligt naturovervågningsprojekt. Samarbejde mellem BFN, Naturstyrelsen Thy, Nationalpark Thy og frivillige.

Busrute 88
Lodbjerg Fyr ved nattetide
Kaffestue ved Lodbjerg
Fyr
Håndværkergruppe ved
Lodbjerg Fyr

Turistbusrute, der gør holdt ved bl.a. Lodbjerg Fyr, Stenbjerg mv.
hvor turister mødes af frivillige formidlingspartnere i sommerferien.
I 2017, 2018, 2019 og 2020 afholdes ”Lodbjerg ved nattetide” som
arrangeres og afvikles af frivillige.
I den gamle fyrmesterbolig ved Lodbjerg Fyr blev en kaffestue etableret i 2019. Kaffestuen bemandes af frivillige i perioden fra ca. påske til efterårsferien. Første år var 2019.
En mindre gruppe af dygtige håndværkere arbejder med at renovere
bygninger omkring Lodbjerg Fyr. Det tidligere hønsehus er bl.a. omdannet til et attraktivt madpakkehus.
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2016: Nationalparkværter til Hirtshals,
2017: Nationalparkværter til Store Vildmose og Skagen Grå
Fyr
2018: Nationalparkværter og Naturens besøgsvenner til Klosterheden og Mønsted Kalkgruber,
2019: Frivillige i Nationalpark Thy til Lille Vildmose og Besøgscenter Østerild, infoarrangementer og inspirationsture
(Agger, Vestergaard, Sårup, Bovbjerg Fyr).
2020: Planlagt 2-dages tur til Sønderjylland samt Nordtyskland.
Turene arrangeres i samarbejde mellem Nationalpark Thy
VENNER og frivilligkoordinator.

Årsag til at projektet gennemføres (udfyldes hvis relevant)
At hjælpe besøgende i Nationalpark Thy med viden om, hvor der
er sårbare områder, der skal værnes særligt om. Samarbejdet med
frivillige sikrer, at projektets omfang kunne øges.
At styrke udbuddet af formidlingen om og derved kendskabet til
Nationalpark Thy. Samarbejdet med frivillige betyder, at bussens
passagerer mødes af engagerede og troværdige ambassadører for
nationalparken.
Funderet på frivilliggruppens vurdering af behov for – og ønske om
at afholde – flere arrangementer målrettet børnefamilier.
At skabe liv, sikre lokal medindflydelse og lokalt ejerskab ved fyret.
Fyrets funktion som Trædesten til Naturen styrkes ved at flere bliver interesserede i at besøge fyret.
At sikre lokal medindflydelse og lokalt ejerskab. Inddragelse af frivillige resulterede desuden i en væsentlig nedgang i budgettet,

Messer mv.

Nytårskur for frivillige

Årligt bidrag på 15.000
kr. til foreningen Nationalpark Thys venner.
Aktivitetspulje

Frivilliggruppens aktiviteter ifm. restaureringen af hønsehuset betød, som betød at tidligere afsatte midler kunne prioriteres til andre aktiat der var liv omkring fyret og lejlighedsvis frivillige besøgende kunne viteter.
spørge henover vinteren og altså i en periode, hvor der typisk ikke er
nogen frivilligaktivitet ved fyret.
Deltagelse ved messer o.l. er ikke en prioriteret arbejdsopgave for
Stande ved messer og offentlige arrangementer er primært bemanansatte i sekretariatet; i de tilfælde, hvor frivillige er interesserede i
det af frivillige fra Nationalpark Thy. Fx Jagt- og fiskeridag, julemesse at varetage opgaven, giver deltagelsen mulighed for at udbrede
i Vorupør, Naturmødet i Hirtshals, FrivilligFredag i Thisted mv.
kendskabet til Nationalpark Thy i forskellige sammenhænge.
Ved årsskiftet 2019/2020 blev der afholdt nytårskur for de frivillige.
Der afholdes et arrangement for at anderkende den indsats, der leCa. halvdelen af de frivillige deltog i arrangementet, hvor der blev
veres af de frivillige, og med henblik på at styrke det sociale samserveret aftensmad fra Stenbjerg Kro og sagt tak for den store indmenhold og kendskab til hinandens opgaver på tværs af frivilligaksats i det forgangne år. Nytårskuren forventes afholdt igen ved årstiviteter. Arrangementet arrangeres af frivilligkoordinator med assiskiftet 2020/2021.
stance fra Nationalpark Thy VENNER.
Nationalpark Thy VENNER er repræsenteret i Nationalpark Thys
råd. Tidligere var nogle frivillige i Nationalpark Thy betalende medlemmer af foreningen, mens andre frivillige ikke var medlemmer og
ikke var repræsenteret i råd eller bestyrelse. Bidraget til foreningen
Som et led i at Nationalpark Thy VENNER får en langt mere central
betyder, at alle frivillige (der ønsker det), kan optages som medrolle inden for Nationalpark Thys frivilligindsats, ydes et årligt bidrag lemmer i foreningen, der derved repræsenterer frivillige i Nationalpå 15.000 kr.
park Thy under en samlet paraply.
I 2020 er der afsat 50.000 kr. i en ”aktivitetspulje”, som de frivillige lø- Der har været et ønske om at kunne understøtte ønsker fra frivilbende kan ansøge. Midlerne forventes afsat til indsatser, som de fri- lige med finansiering. Bestyrelsen har derfor valgt at afsætte
villige foreslår og afvikler, implementerer osv.
50.000 kr. i 2020.

I nedenstående tabel ses en oversigt over estimerede timer brugt af frivillige til gavn og glæde for Nationalpark Thy og gæster i
nationalparken.
I Stenbjerg Infohus er der dagslig åbent for gæster i sæsonen (ca. påske til efterårsferien), der kan møde værterne i Infohuset.
Værterne kan pege gæsterne i retning af relevante oplevelser og fortælle om livet og kulturen/kulturhistorien i Thy.
I 2019 blev et renoveret Lodbjerg Fyr indviet. Til selve klargøringen af udstilling og kaffestue samt restaurering af madpakkehuset ”Hønsehuset” og afholdelse af indvielse i maj måned, blev der brugt mange frivillige timer. Dette vil ikke gentage sig i
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2020. Derudover blev ”Kaffetuen” åbnet – alene her estimeres det, at der bruges ca. 2.400 timer årligt for at dække alle vagter, indkøb mv. I forbindelse med restaureringen af Lodbjerg Fyr og ønsket om at åbne en kaffestue, blev der ansat en ekstra
frivilligkoordinator på 32 timer/uge fra juni 2018, som primært har beskæftiget sig med de frivillige omkring Lodbjerg Fyrs kaffestue. I en periode med opstart af en ny gruppe er der et ekstra behov for understøttelse, før gruppen har ”fundet sig selv”.
Fx har der været afholdt statusmøder hver 14. dag i sommerperioden. Frekvensen reduceres i 2020, da behovet for tilpasninger og koordinering er mindre. En del timer er investeret i at gøre gruppen så selvkørende som muligt fremadrettet.
Gruppen Stivogterne er stort set selvkørende. En frivillig koordinerer kombinationen af stier og vogtere.
I 2021 åbnes det nye nationalparkcenter i Vorupør. Centeret er baseret på værtskab ved frivillige – eventuelt suppleret af sekretariatsmedarbejdere. Rekruttering og opstart påbegyndes medio/ultimo 2020. Der vil være et stort rekrutteringsbehov, men
det forventes, at det løbende behov for understøttelse er mindre, da opgaven for de frivillige vil være formidling (og ikke kaffestue). I stedet vil der i højere grad være behov for løbende opkvalificering og oplæring.
Der har være afholdt sommerlejr i samarbejde med Naturstyrelsen Thy. I 2020 afholdes ikke sommerlejr grundet manglende
sekretariatsressourcer til planlægning og afholdelse. Derfor falder antallet af frivilligtimer til ”naturpleje” i 2020. Det forventes,
at sommerlejren afholdes igen i 2021.
Det bemærkes, at der i 2016 og 2017 ikke er lavet en egentlig opgørelse af bidraget fra frivillige.

2018

2019

Forventning, 2020

Forventning, 2021

Frivilligtimer (groft estimat)

10.369

11.536

10.586

12.736

Stenbjerg (formidling)

2.000

2.000

2.000

1.500

500

2.100

Nationalparkcenter Vorupør
Lodbjerg
Heraf formidling
Heraf kaffestue

450
2.966

4.530

4.130

4.130

250

680

680

680

1.466

2.550

2.400

2.400
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Håndværkergruppen

1.250

1.300

1.050

1.050

Stivogtere

1.300

1.300

1.300

1.300

800

938

938

938

1.603

1.603

1.603

1.165

615

1.165

Formidling i øvrigt, ture, messer mv.
Praktikanter
Naturpleje (Naturens besøgsvenner, gravhøje, sommerlejr mv.)

2.853

For denne indsats har mål på længere sigt ikke indgået i planperioden 2016-2022, da frivilligindsatsen afhænger af en række
eksterne faktorer, herunder bl.a. pensionsalder og sund aldring. Det vurderes dog særdeles relevant at videreføre et mål om
god kvalitet i understøttelsen af netværket af frivillige, da det både bidrager betydeligt til at understøtte en række af nationalparkens formål og målsætninger, og samtidig bidrager til, at nationalparken rækker langt længere ud i samfundet.
Et velfungerende netværk af frivillige er afhængige af gode rammer fra sekretariatets side og den nye frivilligstrategi og –politik skaber et fundamentet, der sagtens kan række mange år frem. Der er behov for vedvarende rekruttering og løbende frivilligpleje, ud over servicering i forhold til de forskellige aktiviteter. Det vurderes, at god frivilligpleje vil udmøntes i, at mange
frivillige går igen år efter år, at nogle tager en ven, nabo eller ægtefælle med ind i arbejdet, samt at der løbende kan rekrutteres nye frivillige. For at understøtte en løbende udvikling og vedligeholdelse af frivilliggruppen omkring Nationalpark Thy anbefales det derfor, at der opsættes mål om langsigtet fastholdelse og rekruttering - fx at der skal være [eksempelvis 85] pct. gengangere af frivillige fra år til år, og rekrutteres mindst [15] nye frivillige årligt. Tallene er eksempler og de korrekte, ambitiøse
og realistiske antal vil kræve nærmere analyse.
En væsentligt forudsætning er dog, at der fremadrettet prioriteres tilstrækkelige mandskabsressourcer til opstart og etablering
af en frivilligindsats i Nationalparkcenter Vorupør samt understøttelse af successen i Kaffestuen i Lodbjerg og alle de andre
eksisterende frivilligindsatser.
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INDSATS 9: KOORDINATIONSFORUM FOR ERHVERVSUDVIKLING
Et koordinationsforum skal sikre bedre samarbejde mellem en bred vifte af aktører og vil kunne overgå til en driftsfase, når
strukturerne for forummet er sat op. Målet er et kortsigtet mål.
Det vurderes, at indsatsen for perioden 2016-2022 med gennemførte og planlagte aktiviteter vil være ”ikke i mål”.

Der er i planperioden frem til nu ikke gennemført væsentlige aktiviteter, som understøtter målet om, at have et koordinationsforum. Det var forventningen, at projektet skulle drives i tæt samarbejde med Thy Erhvervsforum, og med denne i spidsen.
Igangsættelsen er påvirket af, at der flere gange har været udskiftning af leder i Thy Erhvervsforum og andre opgaver har været prioriteret højere.
Der er dog i perioden gennemføret en række mindre aktiviteter, der kunne medvirke i at få koordinationsforum etableret, ligesom Nationalpark Thy har deltaget i wokshops og arbejdsgrupper vedrørende erhvervsudvikling i tilknytning til Nationalpark
Thy.

Thy erhvervsforum er angivet som projektansvarlige i Nationalparkplan 2016-2022. Indsatsen forudsætter således, at Thy Erhvervsforum sætter sig i spidsen for projektet.
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I tabellen herunder beskrives indsatser som beskrevet i nationalparkplan 2016-2022 samt mål/milepæle for hvert ambitionsniveau. For hver indsats beskrives de gennemførte aktiviteter, som bidrager til målopfyldelsen. Med farvekoder indikeres, hvorvidt der er sket målopfyldelse samt på hvilket ambitionsniveau.
Gennemført inden for angivne ambitionsniveauer

Gennemført/forventes gennemført, men uden for angivne rammer (fx mindre omfang, senere tidspunkt)

Forventes gennemført inden for angivne ambitionsniveauer inden planperiodens
udløb

Forventes ikke gennemført i planperioden.

Højt ambitionsniveau Mellem ambitionsniveau

Lavt ambitionsniveau Beskrivelse af indsats samt begrundelse for status
Koordinationsforum er ikke igangsat. Der er i 2020 afsat midler i
4. kvartal 2016
Nationalpark Thy til at forsøge at igangsætte indsatsen i samarbejde med Thy Erhvervsforum.

Etablering af koordinationsforum

4. kvartal 2016

4. kvartal 2016

Planlægning af møder og emner

2017

2017

Workshops

Udbud af 8 workshops
i perioden 2018-2021

Udbud af 4 workshops i
perioden 2018-2021

Workshop med formål om at sætte centrale aktører sammen om
hvordan besøgende kan tiltrækkes af Cold Hawaii og Nationalpark Thy som brands, der kan smitte af på lokale aktører.

Kursusforløb

Et pilotkursusforløb
(senest i 2018) samt 3
kursusforløb (i 20182021)

Et pilotkursusforløb (senest i 2018) samt 2 kursusforløb (i 2018-2021)

Der er ikke gennemført kursusforløb.

Evaluering af indsatsen

2021

2021

Ikke relevant.

Andre aktiviteter
Projekt vedr. kommercialisering af Nationalpark
Thy samt Cold Hawaii.

2017

Beskrivelse
Årsag til at projektet gennemføres (udfyldes hvis relevant)
Landdistriktspuljen og Thisted Kommune har i 2017 bevilliget midler Thisted Kommune søgte og fik tildelt midler fra Landdistrikspuljen til
til et projekt vedr. kommercialisering af Nationalpark Thy og Cold Ha- projektet.
waii over 2 år. Der er oprettet en halvtidsstilling i Thisted Kommune
som projektleder. Der er afholdt 4 møder i 2018 og to i 2019. Der ar-
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Cold Hawaii Rådet

Andre aktiviteter
Thy på forkant

Udviklingsplaner for Vorupør og Klitmøller.
Netværk Nordvest
Udviklingsplan for Vestkysten i Partnerskab for
Vestkysten (wayfindingprojekt)

bejdes med: Bedre tilgængelighed af oplevelser og aktører, forretningsmæssigt løft af mindre aktører, udvikling af kvalitets- og kvantitetsdimensionen af feriehuse i Thy, introduktion af Vildmarksdagen.
Nationalpark Thy indgår i styregruppen for projektet sammen med
Thisted Kommune, Thy Erhvervsforum og Thy Turistforening.
Nationalpark Thy har siden 2018 deltaget i Cold Hawaii Rådet, hvis
første arbejde var at udarbejde en fornyet Masterplan for Cold Hawaii. Arbejdet blev afsluttet primo 2020 og knytter i høj grad an til nationalparkplanen og Trædesten til Naturen.

Beskrivelse
Thisted Kommune offentliggjorde i 2016 strategiplanen Thy på forkant, hvor der for alvor kom fokus på, hvordan kommunens stærke
brands Cold Hawaii og NP Thy kan betyde, for at området bliver et
af de bedste alternativer i landet til et liv i storbyen.
Thisted Kommune har i foråret 2020 offentliggjort udviklingsplaner
for Vorupør og Klitmøller.
Netværk Nordvest afholdt i april 2019 en workshop: THYrisme 2.0
mhp. at skabe dialog og konkrete idéer til flere konkrete tiltag i Thy,
herunder forslag om dannelsen af et ”Opdagelsesværk”.
I regi af Dansk Kyst- og Naturturisme er der lavet en udviklingsplan
for vestkysten som samlet turistdestination.

Thisted Kommune tog i 2017 initiativ til at nedsætte Cold Hawaii Rådet for at styrke Cold Hawaii som en af Nordeuropas bedste surfdestinationer og styrke Cold Hawaii til gavn for surfsporten, erhvervslivet og turismen i Thisted Kommune.

Årsag til at projektet gennemføres (udfyldes hvis relevant)
Udført som led i Realdania-kampagnen – Yderområder på forkant,
og med støtte herfra.
Som led i arbejdet med realisering af Udviklingsplan for Vestkystturisme og støttet af Realdania under overskriften ”Stærke feriesteder”
Initiativet er en udløber af Thisted Kommunes projekt vedr. kommercialisering
Fællesskab mellem vestkystkommuner om at udvikle vestkysten
som turistdestination. Nationalpark Thy indgår i en arbejdsgruppe
omkring et ”Wayfinding projekt”, der er støttet af bl.a. Realdania.

Der er i 2020 afsat midler til at igangsætte indsatsen på initiativ fra Thy Erhvervsforum. Ved udgangen af 2020 skal det drøftes, om der vurderes at være et behov for en indsats i den næste planperiode, eller om fokus skal ændres.

50

INDSATS 10: NATIONALPARK THY PRODUKTER
Målet med indsatsen er at give virksomheder muligheder for at skabe markedsværdi gennem fortsat fokus på certificering af
produkter. Målet er et kortsigtet mål, der gennemføres inden for indeværende planperiode.
Det vurderes, at indsatsen for perioden 2016-2022 med gennemførte og planlagte aktiviteter vil være i mål på lavt ambitionsniveau.

Årligt certificeres produkter, der er produceret i Nationalpark Thy gratis for virksomhederne, både fødevarer og non-food-produkter. Tilladelser til brug af nationalparkens logo gives for en 3-årige periode. Certificeringsudvalget mødes årligt og sagsbehandler ansøgninger.
Der har været afholdt få arrangementer for virksomheder. Et, hvor alle blev inviteret, på initiativ fra SEGES om muligheden for
afsætning til fx COOP eller et catering-firma, samt nogle opfølgende møder med de tre virksomheder, der viste interesse for at
undersøge nye afsætningsmuligheder. Der viste sig desværre en række problemstillinger, som ikke umiddelbart kunne løses.
Nationalpark Vadehavet tog i 2017 initiativ til at få lavet en undersøgelse af interessen for nationalparkprodukter, der affødte
en vurdering også af kundepotentialet for både en fælles mærkningsordning (danske nationalparker) og for Nationalpark Thy
produkter.

Det er en forudsætning for indsatsen, at Nationalpark Thy-certificeringen vurderes/opleves at have en værdi for den enkelte
producent.
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I tabellen herunder beskrives indsatser som beskrevet i nationalparkplan 2016-2022 samt mål/milepæle for hvert ambitionsniveau. For hver indsats beskrives de gennemførte aktiviteter, som bidrager til målopfyldelsen. Med farvekoder indikeres, hvorvidt der er sket målopfyldelse samt på hvilket ambitionsniveau.
Gennemført inden for angivne ambitionsniveauer

Gennemført/forventes gennemført, men uden for angivne rammer (fx mindre omfang, senere tidspunkt)

Forventes gennemført inden for angivne ambitionsniveauer inden planperiodens
udløb

Forventes ikke gennemført i planperioden.

Nedsættelse af certificeringsudvalg (evt.
fortsættelse)
En årlig ansøgningsrunde annonceret og
gennemført
Tilbud om iværksætterrådgivning, økologicheck mm.
Tilbud om møder for
certificerede virksomheder

Højt ambitionsniveau Mellem ambitionsniveau

Lavt ambitionsniveau

Beskrivelse af indsats samt begrundelse for status

2016

2016

2016

Certificeringsudvalget er fortsat og består af 4 medlemmer. Træder sammen 1 gang årligt i forbindelse med ansøgningsrunder.

2016-22

2016-22

2016-22

Gennemføres årligt

Igangsat senest 2018

Igangsat senest 2018

Et årligt møde udbudt
2017-2021

Antal certificerede virksomheder ved perio50
dens udløb

Mindst 4 møder udbudt
2017-2021

40

Tilbydes ikke.

Mindst 2 møder udbudt 2017-2021

30

52

Projekt med SEGES vedr. afsætning af nationalpark-fødevarer.
1 offentligt møde omkring interesse for øgede afsætningsmuligheder, bl.a. med oplæg fra COOP. Opfølgende møder med særligt interesserede.
2016: 34 virksomheder
2017: 53 virksomheder
2018: 43 virksomheder
2019: 37 virksomheder
Det bemærkes, at en del af virksomhederne vedrører biavl og
salg af honning. Danmarks Skove lejede i 2019 størstedelen af
de udbudte stadepladser hos Naturstyrelsen Thy, hvor der ikke
længere produceres honning. Det er derfor forventeligt, at der
sker et fald i antallet af virksomheder, der søger om lov til at

Udbud af specialeprojekt, der evaluerer
værdien for virksomhederne og området

Andre aktiviteter
Food Cluster Thy

Senest i 2020

bruge nationalparkens logo. Herudover er Naturstyrelsen Thys
arealer til naturpleje med afgræsning ved husdyr reduceret, idet
man har fundet, at vildtlevende krondyr plejer arealerne tilstrækkeligt.
På vegne af Danmarks Nationalparker har EPINION undersøgt
interessen og forventningerne til nationalparkfødevarer blandt
danske forbrugere. I rapporten undersøges indkøbsvaner og
holdninger og forventninger til brandet ”Nationalparkfødevarer”
blandt borgere, der bor i nærområdet omkring Nationalpark Thy.
Der er ikke lavet en undersøgelse i planperioden af værdien for
virksomhederne.

Senest i 2020

Beskrivelse
Workshop om fælles branding og varemærke af fødevarer fra Thy

Årsag til at projektet gennemføres (udfyldes hvis relevant)
Etableringen af Food Cluster Thy

Der er ikke angivet målsætninger på lang sigt for indsatsen. Det vurderes, at der potentielt kan opstå konflikter mellem de produkter, som kan opnå Nationalpark Thy-certificering, og de hensyn man i øvrigt skal varetage med Nationalpark Thy. Det kan
fx være dyrkning af agerjord, afgræsning med husdyr og bistader med honningbier, hvor der er modsatrettede interesser mellem naturbeskyttelse og private aktører. Hidtil har bestyrelsen besluttet, at så længe Naturstyrelsen lejer græsningsarealer og
stadepladser ud, må det forventes, at det er i overensstemmelse med naturhensynene.
Det anbefales, at der foretages en konkret evaluering af certificeringsordningen, herunder potentielle konflikter og den værdiskabelse, der er forbundet med certificeringen, og at det på den baggrund besluttes, hvordan ordningen skal videreføres. Arbejdet gennemføres som oplæg til den kommende nationalparkplan.
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INDSATS 11: SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER OG NYTTEJOBS
Målt med indsatsen er at visse typer af opgaver kan varetages i regi af socioøkonomiske virksomheder og dermed bidrage til
en social profil. Målet er et kortsigtet mål. Indsatsen kan gennemføres inden for en kortere tidsperiode, men der vil efterfølgende skulle ske en understøttelse.
Det vurderes, at indsatsen for perioden 2016-2022 med gennemførte og planlagte aktiviteter vil være ikke i mål ved planperiodens udløb.

Der har været en sondering af muligheden for at drive kaffestuen på Lodbjerg Fyr som en socialøkonomisk virksomhed, hvorfor der blev indhentet erfaringer fra en lignende virksomhed i lokalområdet. Erfaringerne herfra var medvirkende til, at kaffestuen i stedet drives ved frivillige kræfter, da det blev vurderet at være væsentligt tungere rent økonomisk at drive stedet som
en socialøkonomisk virksomhed.
Der er i marts 2020 taget kontakt til Nationalparken fra Elmelund, der driver socialøkonomiske virksomheder (Thy Skovservice
og Thy Naturkraft) om et muligt projekt, der forventes at kræve ekstern finansiering. Det bemærkes dog, at indsatsområdet er
meget let påvirkeligt i forhold til bl.a. arbejdsmarkedsreformer.

Indsatsen forudsætter, at Thisted Kommune sidder i spidsen for projektet.
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I tabellen herunder beskrives indsatser som beskrevet i nationalparkplan 2016-2022 samt mål/milepæle for hvert ambitionsniveau. For hver indsats beskrives de gennemførte aktiviteter, som bidrager til målopfyldelsen. Med farvekoder indikeres, hvorvidt der er sket målopfyldelse samt på hvilket ambitionsniveau.
Gennemført inden for angivne ambitionsniveauer

Gennemført/forventes gennemført, men uden for angivne rammer (fx mindre omfang, senere tidspunkt)

Forventes gennemført inden for angivne ambitionsniveauer inden planperiodens
udløb

Forventes ikke gennemført i planperioden.

Højt ambitionsniveau Mellem ambitionsniveau
Opstartsmøde med
Thisted Kommune
vedr. muligheder
Skitsering af projekt
med flere samarbejdspartnere
Fundraising
Antal projekter (mindstemål)
Evaluering af forløbet

2016

2016

Lavt ambitionsniveau

Beskrivelse af indsats samt begrundelse for status

2016

Der har ikke været afholdt opstartsmøde.

Senest med udgangen Senest med udgangen af
af 2017
2017
2017
Mindst 4 iværksat i
2020
2020

2017
Mindst 2 iværksat i 2020
2020

Mindst 1 iværksat i
2020
2020

Der er ikke igangsat konkrete projekter.
Ikke relevant.

Andre aktiviteter
Hanstholm Asylcenter
Elmelund

Beskrivelse
Der har været et samarbejde med Hanstholm Asylcenter.
Der har primo 2020 været dialog med Elmelund om muligt samarbejdsprojekt. Projektet vil kræve ekstern finansiering og dialogen pågår.

Årsag til at projektet gennemføres (udfyldes hvis relevant)

Andre aktiviteter
Thy Naturkraft

Beskrivelse
Erhvervsudvikling og jobskabelse for unge med særlige behov

Årsag til at projektet gennemføres
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Naturstyrelsens skovhjælperordning, aftaler
med Thyværkstedet,
Møllehuset STU 2, Bedsted Skole, Elmelund

(http://thynaturkraft.dk/)
Praktiske opgaver med græsslåning, brændeopfyldning, affaldsindsamling, brænde til bålpladser, rengøring af toiletter, lettere naturpleje.

Ønske tilbud til borgere om nyttejobs

Af nationalparkplanen fremgår det, at en succesfuld indsats vil kunne videreføres i næste planperiode. Man kan dog ikke sige,
der er opnået en succesfuld indsats i perioden. Det anbefales, at indsatsområdet ikke søges videreført, med mindre der kommer konkrete ønsker herom og forslag til, hvad og hvordan i forbindelse med idé- og forslagsfasen til nationalparkplanen.
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INDSATS 12: NATIONALPARKEN I SKOLEN OG SKOLEN I NATIONALPARKEN
Indsatsen skal sikre, at alle børn, der vokser op i Thy har et forhold til nationalparken, kender dens særlige historie og naturværdier gennem især forløb integreret i skoleundervisningen. Målet er et langsigtet mål.
Det vurderes, at indsatsen for perioden 2016-2022 med gennemførte og planlagte aktiviteter vil være i mål på mellem til højt
ambitionsniveau.

Indsatsen har i høj grad været støttet af Friluftsrådets udlodningsmidler og er sket i et tæt samarbejde med bl.a. Thisted Kommune. Dertil kommer, at der skal være mulighed for, at nysgerrige voksne, kan stifte bekendtskab med nationalparken og udvide horisonten gennem deltagelse i kurser.
Nationalpark Thy har målrettet en bred vifte af undervisningstilbud til skoler. I Thisted Kommune er der 14 kommunale skoler
og 11 privat/friskoler. I regi af nationalparken er der gennemført kurser og afviklet undervisningsforløb mv. med mindst [2300]
deltagere i 2016-2019 (det bemærkes, at en person kan have deltage t i flere forskellige forløb). Hertil kommer de elever i klasser, der har benyttet sig af et af de 83 undervisningsforløb, der ligger på hjemmesiden. Forløb og undervisning har været målrettet både elever direkte, lærere og andre med tilknytning til nationalparken. Det har således været en relativt bred indsats
fordelt på mange platforme.
Det vurderes, at undervisningsforløb mv. medvirker til at skabe en lokal og tidlig forankring og indsatsen er værdifuld i forhold
til at vedligeholde opbakning til nationalparken og til at beskytte naturen i det hele taget.
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Nationalpark Thy har i hele forløbet samarbejdet tæt med Thisted Kommune og Naturstyrelsen Thy, sporadisk med Museum
Thy og øvrige organisationer.

Idet indsatsen bygger på et samarbejde med skoler og institutioner kræver indsatsen, at kommunen bakker op og at der er
ressourcer i institutionerne til at indarbejde de initiativer, der kommer fra nationalparken.
Initiativer bygger på indsatsen ”Nationalpark Thy Klasseværelset” fra første planperiode, som også modtog betydelige bidrag
fra Friluftsrådet.

I tabellen herunder beskrives indsatser som beskrevet i nationalparkplan 2016-2022 samt mål/milepæle for hvert ambitionsniveau. For hver indsats beskrives de gennemførte aktiviteter, som bidrager til målopfyldelsen. Med farvekoder indikeres, hvorvidt der er sket målopfyldelse samt på hvilket ambitionsniveau.
Gennemført inden for angivne ambitionsniveauer

Gennemført/forventes gennemført, men uden for angivne rammer (fx mindre omfang, senere tidspunkt)

Forventes gennemført inden for angivne ambitionsniveauer inden planperiodens
udløb

Forventes ikke gennemført i planperioden.

Højt ambitionsniveau
Klæde kommende
generationer godt
på med hensyn til
en øget forståelse
for nationalparkens
formål

-

Koordinering af aktiviteter og
indsatser med samarbejdspartnere
Oprettelse af et ”call center”,
som hjælper lærere med at
finde egnede lokaliteter, undervisningsforløb og læringshjælpere i form af naturvejledere og andre formidlere

Mellem ambitionsniveau
-

Koordinering af aktiviteter og
indsatser med samarbejdspartnere
Oprettelse af et ”call center”,
som hjælper lærere med at
finde egnede lokaliteter, undervisningsforløb og læringshjælpere i form af naturvejledere og andre formidlere
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Lavt ambitionsniveau
-

-

Koordinering af aktiviteter og
indsatser med samarbejdspartnere
Oprettelse af et ”call center”,
som hjælper lærere med at
finde egnede lokaliteter, undervisningsforløb og læringshjælpere i form af naturvejledere og andre formidlere

Beskrivelse af indsats samt begrundelse for status
Thisted Kommunes friluftsvejleder fungerer som call-center, og kan vejlede lærere.
Nye undervisningsforløb:
2017: 11, 2018: 8, 2019: 5,
2020: Planlagt 3. Der er primo
2020 i alt 83 forløb på websiden.
Lærerkurser: 2017: Kursus for
lærere i Thisted Kommune

-

-

-

Andre aktiviteter
Skovly i Vilsbøl Plantage

Videreførsel og afslutning af projektet ”Nationalpark Thy Klasseværelset”
2018: Lejrskoletilbud i
Nationalpark Thy
Håndbog om Nationalpark Thy til dem der møder gæsterne i parken,
herunder lærere

Udvikling af 10 undervisnings- forløb eller aktiviteter årligt i
relation til Nationalparkcenter
Thy og før-skole-målgruppen
Gennemførelse af 85 lærings- forløb med elever og lærere
pr. år
Gennemførelse af mindst fem kompetence-udviklingsforløb,
hvor lærere og pædagoger
klædes på til at benytte undervisningstilbud
Inkludering af de 3-6-årige
(før-skole) som målgruppe,
herunder pædagoger

Udvikling af 4 undervisningsforløb eller aktiviteter årligt i
relation til Nationalparkcenter
Thy
Gennemførelse af 5 dagsforløb med elever og lærere pr.
år
Gennemførelse af en årlig læringsdag/konference, hvor lærere og pædagoger klædes
på til at benytte undervisningstilbud

-

-

om, hvad Nationalpark Thy
kan bidrage med til undervisningen, 2018: 4 kurser med
72 deltagere, 2019: 4 kurser
med i alt 96 deltagere. I 2020
planlægges tre kurser.
Afprøvning af forløb: 2016: Afprøvet forløb med 1.030 elever, 2017: 250 elever, 2018:
211 elever, 2019: 200 elever.
Afholdt kurser for pædagoger
og 3 undervisningsforløb målrettet førskole. Herudover
”Naturlegekoncept” ved Lodbjerg Fyr med tilhørende ”opdagelsesrygsække”.

Beskrivelse
2016: Thisted Gymnasium har (med hjælp fra Nationalpark Thy)
overtaget den tidligere skovbørnehave Skovly. 60 besøg hos Skovly
udbydes til skoleklasser via Nationalpark Thy.

Årsag til at projektet gennemføres (udfyldes hvis relevant)
Skovbørnehaven Skovly skulle rives ned af Thisted Kommune. Thisted Gymnasium overtog i 2016 stedet og anvender det i samarbejde med Nationalpark Thy til undervisningsforløb. Nationalpark
Thy har frikøbt 60 besøg og bidraget til køb af grej og udstyr til udeskole og undersøgelsesaktiviteter.
Nationalpark Thy Klasseværelset er et 3-årigt projekt, der blev startet Der har været interesse fra skolernes side.
i [2014]. Der udbydes undervisningsforløb og kurser målrettet skoler.
På Nationalpark Thys hjemmeside findes et afsnit om mulighed for
lejrskole i Nationalpark Thy.
I 2018 blev Håndbog for frivillige udgivet. Håndbogen er målrettet
alle, der gerne vil fortælle om nationalparken til gæster fra nær og
fjern.
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Der er opnået tilskud fra Friluftsrådet til at tilvejebringe og udgive
håndbogen.

2017: Strategi for udvik- Kompetencestrategien skal bruges til at løfte formidlings- og vidensling af formidlingskompe- niveauet så gæsterne får en god oplevelse uanset hvem de henventencer og værtskab
der sig til, eksempelvis på gaden, når de spørger om vej, i hotellets
reception, i informationscentret eller på en guidet tur.

Junior Ranger

2017: Konceptet ”Junior Ranger” opstartet og afprøvet på Tingstrup
Skole. Videreført med tre skoler og ca. 100 elever i skoleåret
2018/2019, 1 skole og 24 elever i 2019/2020. Snedsted Skole viderefører i 2020/2021.

På baggrund af en række samarbejdspartneres opfordringer, har Nationalpark Thy taget initiativ til at understøtte udviklingen af formidlingskompetencer for de aktører, der møder gæsterne under et ophold i Nationalpark Thy.
Friluftsrådet støtter i 2017-2019 kompetenceudviklingsprojektet “Nationalparkskolen”, der skal udvikle en model for kompetenceudvikling
inden for formidling og godt værtskab, som udbredes til nationalparkerne i Danmark m.fl.
Konceptet er udviklet af EUROPARC Federations og Nationalpark
Thy har afprøvet, om det giver mening i Thy.

Andre aktiviteter
Beskrivelse
Thisted Gymnasium har en lille ”lejrskole” (tidligere skovbørnehave), der kan Lejrskolen er en tidligere skovbørnehave, som skulle have været revet ned. I stedet har
anvendes som base for læringsforløb mv.
gymnasiet overtaget den. Nationalpark Thy har betalt gymnasiet for retten til at skoleklasser lejer Skovly 60 gange.
I et partnerskab med Thisted Kommune tilbyder Naturstyrelsen naturformidlingsture til kommunens skoler

Naturstyrelsens naturvejledere tilbyder daginstitutioner og skoleklasser udeskoleaktiviteter og læring i naturen. I tilbuddene indgår ovenstående undervisningsforløb.

Læringsforløb vedrørende nationalparken er en bred platform for at skabe tilhørsforhold til nationalparken, bevidsthed om
effekten af egenadfærd, og en mulighed for at skabe ejerskab i et miljø, hvor modtageren oftest er læringsparat. Ved at udbrede viden gennem lærere og andre primære indgange for folk der søger viden, er der potentiale til at nå ud til en bred vifte
af folk. Det anbefales derfor, at der forsat vil være mål om at skabe viden gennem ”skolelignende forhold” – både i relation til
folkeskolen, ungdomsuddannelser og nysgerrige voksne.

INDSATS 13: FORSKNING I NATIONALPARK THYS NATUR OG KULTURARV SAMT BROBYGNING TIL BOSÆTNING
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Indsatsen skal medvirke til, indsatser gennemføres på et forskningsbaseret grundlag. Målet er et langsigtet mål, hvor indsatsen
gennemføres og videreføres over en årrække. Det vurderes, at indsatsen for perioden 2016-2022 med gennemførte og planlagte aktiviteter vil være delvist i mål.

Der er i perioden gennemført aktiviteter, der støtter op om indsatsen. Det har fortsat vist sig muligt at bringe studerende mv.
til Thy fra de større byer, og nogle af dem, har også bosat sig og fået arbejde i området efterfølgende. Der har således både
været PhD-, kandidat- og bachelorstuderende fra mange forskellige uddannelsesinstitutioner og studieretninger. Der har i alle
årene været afsat midler til at dække rejse- og overnatningsudgifter i forbindelse med studerendes projekter i Thy, herunder
bl.a. tilbud om gratis overnatning i et værelse på Lodbjerg Fyr med adgang til køkken og bad (bortset fra den periode, hvor
fyret var under ombygning). Nationalpark Thy har derudover indgået i ”Fra Bybo til Thybo”, et initiativ fra Thy Erhvervsforum
og haft to studerende som praktikanter på kontoret som del af uddannelsesforløb. Den ene af praktikanterne har efterfølgende besat et vikariat i nationalparken.
En del af rekrutteringen sker gennem de nationale sommerlejre, der har været afholdt hvert andet år. En anden del kommer
via kontakter til forskningsinstitutioner og studiesteder. Hertil kommer enkelte, som selv henvender sig. Det vurderes, at der er
mulighed for at skabe større søgning til indsatsområdet, men det vil også kræve, at der afsættes de fornødne mandskabsressourcer.
Nationalparkfond Thy har sammen med Statens Naturhistoriske Museum søgt om en erhvervs-PhD inden for Citizen Science,
som dog ikke blev imødekommet.
Der har gennem årene ofte været henvendelser om ”internships” fra udenlandske studerende, som der er blevet takket pænt
nej tak til, af plads- og personalemæssige årsager.
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Det forventes, at der i det kommende nationalparkcenter i højere grad kan væres plads til rådighed for studerende. Dertil kommer en mulighed for, at gøre det mere attraktivt for studerende, ved at give dem mulighed for at formidle den opnåede viden
videre til besøgende i nationalparkcentret, fx i form af foredrag.

Det er en forudsætning, at nationalparken kan tiltrække studerende til området. Dette påvirkes også af den generelle bosætning og tiltrækning af turister.

I tabellen herunder beskrives indsatser som beskrevet i nationalparkplan 2016-2022 samt mål/milepæle for hvert ambitionsniveau. For hver indsats beskrives de gennemførte aktiviteter, som bidrager til målopfyldelsen. Med farvekoder indikeres, hvorvidt der er sket målopfyldelse samt på hvilket ambitionsniveau.
Gennemført inden for angivne ambitionsniveauer

Gennemført/forventes gennemført, men uden for angivne rammer (fx mindre omfang, senere tidspunkt)

Forventes gennemført inden for angivne ambitionsniveauer inden planperiodens
udløb

Forventes ikke gennemført i planperioden.

Lavt ambitionsniBeskrivelse af indsats samt begrunveau
delse for status
Evaluering, strategi og
Evaluering, strategi og
Evaluering, strategi og
handlingsplan udarbejdet i handlingsplan udarbejdet handlingsplan udarløbet af 2017
i løbet af 2017
bejdet i løbet af 2017
- Forprojekt afsluttet in- - Forprojekt afsluttet
- Fra 2017 er skabt mulighed for, at
- Forprojekt afsluttet inden 2018
inden 2018
studerende, forskere og lign. Kan
den 2018
- Hovedprojekt afsluttet
- Pulje til forskning
få dækket udgifter forbundet med
- Hovedprojekt afsluttet
inden 2022
transport og overnatning i forbinbevilliget inden
inden 2022
- 3 faglige publikationer i
2022
delse med projekter, der bidrager
- 5 faglige publikationer i
form af monografi eller - 2 faglige publikatiomed viden af relevans for forvaltform af monografi eller
fagfællebedømte artikningen af Nationalpark Thy.
ner i form af monofagfællebedømte artikler
ler i nationale og/eller
grafi eller fagfællei nationale og/eller interinternationale tidsskrif- På hjemmesiden ligger i alt 93 unbedømte artikler i
nationale tidsskrifter
ter
nationale og/eller
dervisningsforløb til skolerne.
Højt ambitionsniveau

Evaluering, strategi og handlingsplan for
forskning i Nationalpark Thy

Erhvervelse af forskningsbaseret viden om
nationalparkens kulturarv

Mellem ambitionsniveau
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- Lancering af 5 nye Nationalpark Thy certificerede produkter hvor
forskningen har bidraget
inden udgangen af 2022
- Tre formidlingstemaer
afholdt i Nationalparkcenter Thy inden 2022
- 10 nye undervisningsforløb udviklet til skolerne
- En erhvervs-phd afsluttet inden 2022
- 10 nationalpark-udsendelser
- Omtalt i landsdækkende
presse

Forskningspulje for studerende

Andre aktiviteter
2 projektansøgninger

- Lancering af 2 nye Nainternationale tidstionalpark Thy certificeskrifter
rede produkter hvor
- Lancering af 1 nye
forskningen har bidraNationalpark Thy
get inden udgangen af
certificerede pro2022
dukter hvor forsk- To formidlingstemaer
ningen har bidraget
afholdt i Nationalparkinden udgangen af
center Thy inden 2022
2022
- 7 nye undervisningsfor- - Formidlingstemaer
løb udviklet til skolerne
afholdt i National- En erhvervs-phd afslutparkcenter Thy intet inden 2022
den 2022
- 7 nationalpark-udsen- - 5 nye undervisningsforløb udviklet
delser
til skolerne
- 5 nationalpark-udsendelser

- 8 årlige projektopgaver - 8 årlige projektopgaver
afsluttet på ungdomsudafsluttet på ungdomsdannelses-niveau
uddannelses-niveau
- 4 årlige projektopgaver - 4 årlige projektopgaver afsluttet fra videregåafsluttet fra videregående uddannelser som
ende uddannelser som
bachelor- eller kandidatbachelor- eller kandispecialer
datspecialer
- Afsluttet PhD i planperi- - Afsluttet PhD i planpeoden
rioden
-

5 årlige projektopgaver afsluttet på
ungdomsuddannelses-niveau
4 årlige projektopgaver afsluttet fra
videregående uddannelser som bachelor- eller kandidatspecialer
Afsluttet PhD i planperioden

Nationalpark Thy har kendskab til følgende projekter, lavet i relation til Nationalpark Thy:
- Ungdomsuddannelsesniveau: 1
- Projektopgaver, videregående udd.:
20
- PhD: 2
- Forskning: 5

Beskrivelse
I 2017 blev udarbejdet 2 projektansøgninger i samarbejde med KU, AAU og BFN. Ansøgningerne blev ikke imødekommet.
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Litteraturdatabase

I 2018 er Nationalpark Thys litteraturdatabase opdateret med relevant forskning, udgivelser,
artikler mv.
Workshop
I samarbejde med Skovskolen er der afholdt en workshop vedr. udvikling af ny litteraturdatabase om forvaltning og pleje af klitnaturen.
Fra Bybo til Thybo
Projekt i samarbejde med Thy Erhvervsforum om tiltrækning af arbejdskraft. Der har i 2018
været ansat en praktikant i Nationalpark Thy.
Besøg af jordbrugsstuderende fra Morsø Landbrugsskole, Aarhus De studerende har besøgt Nationalpark Thy og er blevet introduceret til bl.a. udpegningsErhvervsakademi og geografistuderende fra Göteborgs Universi- grundlaget.
tet, samt fra Kunstakademiets Arkitektskole i København
Charmeoffensiv for læger
Nationalpark Thy som oplægsholder på møde for potentielle læger i Thy

Det vurderes, at samarbejde med forskningsinstitutioner i form af både forskere, PhD-, kandidat- og bachelorstuderende kan
have stor betydning for bl.a. vidensgrundlaget i Nationalpark Thy. Tiltrækningen af studerende har desuden haft den effekt, at
unge mennesker fra storbyen, efterfølgende har valgt at bo og arbejde i Thy.
Det anbefales, at der frem mod næste planperiode afdækkes nye former for partnerskaber, fx svarende til ”Lodbjerg Plots”,
hvor der er et længerevarende samarbejde med Århus Universitet om at inddrage særligt monitorerede områder i undervisningen. Nationalpark Thy får dermed en længerevarende dataserie og de studerende får kendskab til området.
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