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For mange blev 2020 et år præget af corona-pandemien 
med nedlukning af en række aktiviteter både forår og 
efterår. I Nationalpark Thy resulterede det bl.a. i et me-
get stort besøgstal henover sommeren på vores beman-
dede besøgssteder Lodbjerg Fyr og Stenbjerg Landings-
plads – og ude i naturen. Så på trods af nedlukningen 
– eller måske i virkeligheden som resultat af den – kom 
mange flere danskere i 2020 tættere på naturen også i 
Nationalpark Thy. 

På trods af store perioder med hel eller delvis nedluk-
ning fortsatte Nationalparkfond Thy i 2020 arbejdet 
for at styrke sammenhængen i klitnaturen. Især blev 
der indgået aftaler om rydning af invasive arter på flere 
store, privatejede arealer omkring Lyngby. Herudover 
blev det i 2020, at de naturlige vandstandsforhold blev 
genskabt ved Messingtoft Sande. 

En basisregistring af nationalparkens planter er nået 429 
forskellige arter og en basisregistrering af dagsommer-
fugle er påbegyndt. Begge registreringer ventes afsluttet 
i 2021. 

Etableringen af Nationalparkcenter Thy blev årets største 
opgave økonomisk set. De første spadestik blev taget i 
fællesskab af vores miljøminister, borgmester og under-
tegnede d. 24. januar 2020 sammen med 200 børneha-
vebørn. Det blev en fornøjelig dag. Centret, der er ble-
vet en realitet takket være store donationer fra Thisted 

Kommune, en række fonde, virksomheder, foreninger 
og privatpersoner, indvies i foråret 2021. 

En ny folder over nationalparkens nordlige halvdel blev 
udgivet i forsommeren og blev flittigt benyttet af de 
mange besøgende. Shelterpladsen ved Lodbjerg Fyr er 
i samarbejde med Naturstyrelsen blevet udbygget og 
rummer nu også mulighed for, at kørestolsbrugere kan 
få en overnatning i det fri, ligesom også større grupper, 
fx en skoleklasse, nu kan overnatte her. 

Netværket af frivillige i Nationalpark Thy fortsatte med 
at vokse, selvom corona-pandemien vendte op og ned 
på mange menneskers hverdag. 

Endelig er arbejdet med tilvejebringelse af den næste 
nationalparkplan for årene 2022-28 blevet indledt i 
2020. Henover sommeren havde offentligheden således 
mulighed for at komme med forslag og idéer. I alt 120 
forslag kom der her fra offentligheden til planen, som vi 
nu arbejder videre med i nationalparkfondens bestyrelse 
og råd.

Med årsberetningen her kan læses om dette og meget 
mere af de opnåede resultater i 2020 og de mange akti-
viteter, der er i gang. God fornøjelse!

Torben Juul-Olsen 
Bestyrelsesformand

FORORD

Kæruld på Lodbjerg Klithede. 
Foto: Susanne Worm
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PRÆSENTATION AF NATIONALPARKFOND THY

Nærværende beretning er udarbejdet for National-
parkfond Thy, der jævnfør lov om nationalparker er et 
uafhængigt organ inden for den statslige forvaltning, 
og som fremstår selvstændigt på finansloven med en 
bevilling på 9,3 mio. kr. i 2020 til nationalparkens drift 
og udvikling. Hertil kommer, at fonden kan modtage 
arv, gaver og tilskud. I 2020 udgjorde donationer og 
andre indtægter yderligere 16,7 mio. kr. 

Nationalparkfondens bestyrelse indgik i 2010 en afta-
le med Naturstyrelsen om bistand til nationalparkens 
sekretariat, som blev fornyet i 2017. Aftalen indebærer 
blandt andet bistand til regnskabsføring. Nationalpark-
fondens regnskab er, sammen med regnskaber fra de 
øvrige nationalparkfonde at finde som bilag til Miljø-
styrelsens årsrapport. Regnskabet er desuden medtaget 
i denne årsberetning som bilag 1. Årsberetningen her 
skal ses som en uddybning af de aktiviteter, som natio-
nalparkfonden har gennemført i 2020 til gavn og glæde 
for vores omverden – donatorer, organisationer og den 
almindelige nysgerrige, der gerne vil vide, hvad det 
egentlig er, vi går og laver i Nationalpark Thy.

MINISTERIUM OG ORGANISATION 
Nationalparkfond Thy hører under Miljø- og Fødevare-
ministeriet. 

Nationalparkfond Thy er oprettet ved bekendtgørelse 
(BEK nr. 840 af 18/08/2008) jævnfør lov om nationalpar-
ker (Lov nr. 533 af 06/06/2007). Nationalparkfonden er 
et uafhængigt organ inden for den statslige forvaltning. 
Fonden ledes af en bredt sammensat bestyrelse, som 
udpeges af miljøministeren. Bestyrelsen rådgives af et 
nationalparkråd.  

For mere detaljerede beskrivelser af Nationalpark Thy og 
fondens opgaver henvises i øvrigt til Nationalparkplan 
2016-22 for Nationalpark Thy, der er tilgængelig både 
trykt og elektronisk på nationalparkens hjemmeside.

Nationalparkens bestyrelse har i 2020 holdt tre bestyrel-
sesmøder og et budgetseminar, idet bestyrelsesmødet, 
der sædvanligt ligger i marts måned, måtte udsættes 
pga. nedlukning i forbindelse med corona-pandemien. 
Mødet blev først udsat til april, så til maj – og til sidst 
slået sammen med juni-mødet. Nogle beslutninger, der 
ikke kunne vente, blev truffet via mailkorrespondance. 
Nationalparkrådet har ligeledes holdt tre møder, idet 
forårsmødet blev først udsat og siden aflyst på grund 
af corona. Dertil kommer en landingsworkshop vedr. 
formidling i Nationalparkcenter Thy. 

Sammensætningen af nationalparkfondens bestyrelse 
og råd i 2020 fremgår af bilag 5. 

Bestyrelsens tredje funktionsperiode udløb med udgan-
gen af 2020. Den nye bestyrelse blev udpeget af miljø-
minister Lea Wermelin umiddelbart inden jul og indebar 
genudpegning af formanden og fem bestyrelsesmed-
lemmer. Ministeren besluttede i forbindelse med den 
nye funktionsperiode at give plads til to nye organisati-
oner: Biologisk Forening for Nordvestjylland og Vild med 
Vilje. Syv nye medlemmer blev udpeget, mens udpeg-
ning af rådets medlem af bestyrelsen afventer det første 
møde i det nye nationalparkråd i begyndelsen af 2021.  

Nationalparkfonden beskæftigede ved udgangen af 
2020 en leder og ni medarbejdere (heraf var dog en på 
barsel). Hertil kommer to praktikanter fra forskellige 
uddannelsesretninger på Københavns Universitet og 
University College Nordjylland. Herudover kommer en 
stor indsats fra de medvirkende organisationer samt i 
omegnen af 190 frivillige, der bidrager til centrale dele 
af nationalparkens virke. Sekretariatet bor til leje i loka-
ler hos Thisted Kommune i Hurup, indtil nationalpark-
centret står færdigt i Vorupør i foråret 2021.  Lokalerne 
er opsagt i efteråret 2020. 

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

• Styregruppen for Trædesten til Naturen 

• Byggestyregruppe for Nationalparkcenter Thy

• Formidlingsstyregruppe for Nationalparkcenter Thy

• Certificeringsudvalget for fødevarer og nonfood 
produkter

• Partnerskabsudvalg i tilknytning til formidlingspart-
nerskaber

Endelig indgår Nationalparkfond Thy i Cold Hawaii Rå-
det, samt Naturvejledning Danmarks Uddannelsesråd. 

Nationalparkbestyrelsen afholdt i oktober 2020 et of-
fentligt møde med henblik på at lodde stemningen om-
kring forslag til markant udvidelse af Nationalpark Thy 
– med hele Krik Vig og mellem Hanstholm og Bulbjerg.  
Mødet, der blev holdt både fysisk og virtuelt med en on-
line streaming og mulighed for at stille spørgsmål både 
i selve mødet og online, resulterede i, at et stort flertal i 
bestyrelsen kunne bakke op om forslagene. En eventuel 
videre proces afhænger af Thisted Kommunalbestyrelse 
og Miljøministeriet. 
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MISSION OG VISION
Nationalparkfond Thys mission er i henhold til bekendt-
gørelse om Nationalpark Thy, at:

1. Bevare, styrke og udvikle naturen i Nationalpark 
Thy, dens kontinuitet, sammenhæng og frie udvik-
ling, især for de nationalt og internationalt betyd-
ningsfulde klit- og klithedelandskaber og nærings-
fattige søer og vådområder

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

3. Bevare og styrke nationalparkens kulturmiljøer og 
kulturhistoriske spor i klitlandskabet og klitplanta-
gerne og i tilknytning til havet

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

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

6. Støtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, 
herunder erhvervslivet, med respekt for beskyttel-
sesinteresserne.

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

Nationalpark Thy rummer klithede og 
mere end 200 små og store søer. 

Foto: Susane Worm
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NATIONALPARKFOND THYS HOVEDOPGAVERR
Jævnfør bekendtgørelse om Nationalpark Thy er det 
nationalparkfondens hovedopgave at udarbejde en nati-
onalparkplan for etablering og udvikling af nationalpar-
ken og virke for, at planen gennemføres. Den gældende 
nationalparkplan dækker perioden 1. april 2016 til 31. 
marts 2022. 

Nationalparkfondens midler udgøres af en bevilling, 
der fastsættes på den årlige finanslov og af bidrag fra 
kommuner og andre bidragydere. Fonden kan desuden 
modtage arv, gaver og tilskud. Planen danner baggrund 
for den årlige bevilling på finansloven, som i 2020 
udgjorde 9,3 mio. kr. Som det ses af regnskabet i bilag 
1 udgjorde indtægterne samlet set 26 mio. kr. i 2020. 
Der var således indtægter fra fonde m.v. til nationalpar-
kens aktiviteter, samt fra salg på i alt 16,7 mio. kr. Langt 
størstedelen er bevillinger givet til projektet Trædesten 
til naturen. Fondsbevillinger og andre indtægter givet 
til nationalparken fremgår af bilag 2. Det bemærkes, at 
bevillinger ofte bevilges i et år og anvendes over flere år.

Ud over finanslovsbevillingerne har Nationalpark Thy 
siden 2009 alene eller sammen med andre tiltrukket 
midler fra fonde og andre bidragydere samt ”in kind” 
ydelser til en samlet merværdi i området for i alt ca. 86 
mio. kr. til at gennemføre konkrete elementer i nati-
onalparkplanerne. Dertil kommer, at også en række 
andre organisationer med videre har tiltrukket og stadig 
tiltrækker midler til projekter i området med udgangs-
punkt i Nationalpark Thy, og som nationalparken har 
bidraget til (fx med kontant tilskud, mandskabsressour-
cer i projekterne, støtteskrivelser til fondsansøgninger). 
Disse beløber sig samlet set til yderligere mindst 42 mio. 
kr. Den samlede direkte merværdi, som Nationalpark 
Thy har medvirket til at skabe, skønnes således at være 
ca. 129 mio. kr. ud over finanslovsbevillingerne på sam-
let knap 91 mio. kr. Dertil kommer, at også andre bruger 
nationalparkens brand i relation til at skaffe midler til 
udvikling i området.

Tranebær vokser i klitlavningerne i Nationalpark Thy.
Foto: Jens Kristian Kjærgård
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Nationalparkfond Thy har i 2020 arbejdet for at styrke 
sammenhængen i klitnaturen især på privatejede arealer 
omkring Lyngby samt at genskabe naturlige vandstands-
forhold på flere arealer, bl.a. ved Messingtoft Sande. 

Større naturgenopretningsprojekter på privatejede are-
aler i nationalparken er dog desværre stadig umulige 
at gennemføre, idet afklaring i relation til størrelsen for 
kompensation for tab i relation til EU’s de minimis forord-
ning stadig pågår. De fem nationalparkfonde har i 2020 
anmodet Kammeradvokaten om en udredning. 

En basisregistring af nationalparkens planter er nået 429 
forskellige arter på 361 lokaliteter og en basisregistrering 
af dagsommerfugle er påbegyndt. Begge registreringer 
ventes afsluttet i 2021. 

Etableringen af Nationalparkcenter Thy blev årets største 
opgave økonomisk set. De første spadestik blev taget i 
fællesskab af vores miljøminister, borgmester og besty-
relsesformand d. 24. januar sammen med 200 børne-
havebørn. Centret, der er blevet en realitet takket være 
store donationer fra Thisted Kommune, en række fonde, 
virksomheder, foreninger og privatpersoner, indvies i 
foråret 2021. 

Lodbjerg Fyr og Stenbjerg Landingsplads – og National-
park Thy i det hele taget – trak rigtigt mange besøgende 
til, selvom åbningen af besøgsstederne blev udsat pga. 
corona-pandemien.

En ny folder over nationalparkens nordlige halvdel blev 
udgivet i forsommeren. 

Shelterpladsen ved Lodbjerg Fyr er i samarbejde med 
Naturstyrelsen blevet udbygget og rummer nu også mu-
lighed for, at kørestolsbrugere kan få en overnatning i det 
fri. 

Netværket af frivillige fortsatte med at vokse, så selvom 
corona-pandemien vendte op og ned på mange menne-
skers hverdag, består netværket nu af omkring 190 frivil-
lige fra nær og fjern. Corona udgjorde dog her en særlig 
udfordring, da en række faste frivillige, måtte sætte deres 
fysiske tilstedeværelse på pause samtidig med, at der kom 
mange flere besøgende i sommeren 2020, fordi dansker-
ne holdt sommerferie hjemme.

Endelig er arbejdet med tilvejebringelse af den tredje 
generation nationalparkplan for årene 2022-28 blevet 
indledt med en forslags- og idéfase henover sommeren 
herunder et offentligt møde afholdt i september 2020. 
Der kom i alt 120 forslag fra offentligheden til planen.

PERIODENS FAGLIGE RESULTATER

Guldsmed på hedelyng. 
Foto: Jens Kristian Kjærgård
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NATURGENOPRETNING VED GRØNSLETS RENDE
Projektet går ud på at lukke et system af grøfter, så 
der vil blive skabt naturlige vandstande på det tidligere 
hedeområde ved Kropbakker. Til trods for sin enkelhed 
er Grønslets Rende-projektet dog så småt ved at blive en 
gammel og mere eller mindre kær ven tilbage fra 2016. 
Grunden til, at projektet er en mindre kær ven er, at det 
i 2017 mødte udfordringer i form af begrænsninger i, 
hvor stor en kompensation vi må betale de involvere-
de lodsejere, der får sat deres arealer under vand – på 
grund af mulig karambolage med EU’s de minimis-for-
ordning. På den anden side er det en meget kær ven, da 
projektet i selve udførelsen er meget simpelt og rummer 
stor potentialer, som kan omlægge dyrkede arealer til 
våd klithede. Derudover er projektet begunstiget med 
interesserede og i særdeleshed tålmodige lodsejere. 

Heldigvis har projektet ikke ligget helt stille, da Na-
turstyrelsen i 2019 lukkede de grøfter, som var på det 

statsejede areal, og som derfor ikke krævede kompensa-
tion. Der er igangsat et udredningsarbejde ved Kammer-
advokaten vedr. erstatningsmuligheder m.v.

GENETABLERING AF NATURLIG HYDROLOGI VED 
MESSINGTOFT SANDE
Efter flere års venten blev grøften ved Messingtoftsande 
lukket i august 2020 i samarbejde med Naturstyrelsen. 
1,8 km grøft er blevet lukket og mindst 32 ha klithede 
har derved fået mere naturlig vandstand. Naturen har 
kvitteret lynhurtigt med et naturligt vandløb løbende i 
terræn og flere små og større søer. I samme forbindelse 
har Naturstyrelsen ryddet 4 ha sitkaplantage, som over 
tid skal udvikle sig til klithede. 

Lukningen af grøften forventes over tid at forbedre 
vandkvaliteten i Possø, hvor vandløbet tidligere afvande-
de til.

NATIONALPARKPLAN 2016-22 HØJEST PRIORITEREDE INDSATSOMRÅDER (1-13)

1. GENETABLERING AF NATURLIG HYDROLOGI

Ca 32 ha forventes påvirket med fug-
tigere bund, ved grøftelukningen ved 
Messingtoftsande.
Foto: Nationalpark Thy
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For at komme til projektområdet 
skulle der krydses et rigkær, der-

for blev køreplader anvendt.
Foto: Nationalpark Thy
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GENETABLERING AF NATURLIG HYDROLOGI 
VEST FOR FØRBY SØ
I et forsøg på at skabe bedre sammenhæng mellem 
klithederne vest for Førby Sø og Ålvand og mere naturli-
ge vandstandsforhold, blev der i 2019 lukket ca. 500 m 
grøfter samt skabt tuer og lavninger på 2,3 ha tidligere 
landbrugsjord ved to private lodsejere. I 2020 kom turen 
så til en tredje privat lodsejer, hvor en ca. 760 m grøft er 
blevet lukket. Denne grøft havde direkte udløb i Førby 
Sø og udledte en betragtelig mængde okker, humus og 
næringsstoffer til søen, som bl.a. er med til at forringe 
klarheden af vandet og dermed forringe leveforholdene 
for en lang række sjældne vandplanter. Førby Sø er for-
mentlig det sidste sted i Danmark, den sjældne vand-
plante Sylblad findes. 

Derudover er der blevet lavet et nyt paddeskrab, som 
er en meget lavvandet sø, som i nogle år vil tørre ud 
– denne form for vandhuller er specielt egnede for 
strandtudser, men også mange andre arter vil have glæ-
de af vandet.

FORBEDRING AF VANDHUL OG LUKNING AF 
GRØFT VED HINDINGVEJ
Et mørkt ”vaniljekrans vandhul” er i samarbejde med 
Thisted Kommune blevet udvidet og indpasset i terræ-
net, designet så det indeholder flest mulige leveste-
der til padder og insekter fx stor vandsalamander og 
strandtudse. 

Søen var tidligere forbundet til Nors Sø gennem en 
gravet grøft på 35 m, som i samme ombæring er blevet 
sløjfet.  

I samme projekt er der lavet et paddeskrab ud mod Hin-
dingvej på det laveste punkt i terrænet. Her er tørven 
skrællet af. Dette skrab er særligt tiltænkt strandtudse. 

FORUNDERSØGELSE AF POSSØ
I efteråret 2020 har vi fået udarbejdet en screening, der 
kortlægger eksisterende viden om Possø, samt basal 
prøvetagning af bundsedimentet. Derigennem har vi 
fået et overblik, der skal danne grundlag for en egentlig 
forundersøgelse, der skal kortlægge udfordringer og 
muligheder for at forbedre vandkvaliteten og de biologi-
ske forhold omkring Possø. Forundersøgelsen planlæg-
ges til 2021.

For at undersøe vandbalancen 
i Possø er der monteret vand-
standslogger i søen, forud for en 
egenlig forundersøgelse.
Foto: Nationalpark Thy 
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GENSKABELSE AF KLITHEDE VED VESTERGAARD 
TIL UDVIDELSE AF LEVESTED FOR ENSIAN-
BLÅFUGL  
I 2019 blev første spadestik taget til projekt Vestergård, 
som er et samarbejdsprojekt med Biologisk Forening for 
Nordvestjylland og Den Danske Naturfond. I 2020 er 
projektområdet blevet genregistreret, bl.a. havde vand-
portulak spredt sig til det meste af området. I efteråret 
er der foretaget tørvetransplantation, udspredning af 
topjord og udsåning af frø. På den måde forsøges det at 
sikre, at de rigtige arter indfinder sig på området. Frø, 
topjord og tørv er hentet på de omkringliggende klithe-
der gennem en aftale med Naturstyrelsen Thy. 

PROJEKT ”MIN NATUR”
”Min Natur” blev igangsat i 2018 og er blevet en del 
af værktøjskassen, som skulle få flere private lodsejere 
til at involvere sig naturprojekter. Det hele sker gennem 
sloganet ”Hvad har du lyst til, vi skal skabe sammen?” 
Det lægger op til tre på hinanden følgende muligheder. 
Første trin er at få undersøgt dyre- og plantelivet på 
lodsejerens matrikler. Trin 2 er rådgivning og vejledning 
i, hvad man kunne gøre for at forbedre naturen på 
arealerne. Og trin 3 er egentlige projekttiltag med alt 

fra rydning af uønskede arter, etablering af paddeskrab, 
grøftelukning m.m.

Her følger nogle af de projekter, der er blevet gennem-
ført via ”Min Natur”.

I forbindelse med at nationalparken i samarbejde med 
Thisted Kommune lavede en rydning i Lyngby i 2017, er 
der i 2020 blevet foretaget en genrydning af ca. 29 ha 
privatejet hedeareal, som skal være med til at sikre, at 
arealerne, som blev ryddet i 2017, ikke gror til igen.

Der blev i 2020 observeret problemarten tornblad på 
et privatejet areal Stenhøj Sande mellem Svankjær og 
Lyngby. Tornblad er en art, som kan blive meget do-
minerende og kan være særdeles vanskelig at komme 
af med igen. Derfor blev arealerne ved Stenhøj Sande 
finkæmmet for arten og rykket op med rode, hvoref-
ter de blev kørt væk fra arealet i en lukket vogn for at 
undgå spredning. Staten ejer arealerne rundt om Sten-
høj Sande, og derfor har Naturstyrelsen foretaget en 
eftersøgning af tornblad på deres areal – heldigvis uden 
nogle fund.

2. FORØGE SAMMENHÆNGEN I KLITHEDENATUREN OG SYNLIGGØRE 
KULTURHISTORISKE SPOR OG LEVN GENNEM RYDNING

Hen på efteråret står der meget vand i lavningerne på Vester-
gaard. På billedet ses vandportulak en af de sjældne arter der har 

koloniseret området efter projketgennemførsel.
Foto: Nationalpark Thy
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BEKÆMPELSE AF INVASIVE ARTER I LYNGBY
Der er ryddet ikke-hjemmehørende invasive arter og 
problemarter på ca. 148 ha i løbet af efteråret 2020 
efter aftale med 10 forskellige private lodsejere samt 
tilstødende statsejede arealer efter aftale med Natur-
styrelsen. Der er ryddet sitka-gran, contorta-fyr, bjerg-
fyr, gyvel, glansbladet hæg og rynket rose i forskelligt 
omfang – fra tætte bevoksninger til spredt opvækst. 
Rydningerne er med til at genskabe et større sammen-
hængende område med grå klit og klithede, der bl.a. er 
medvirkende til at skabe bedre levevilkår for en række 
dyr. Fx sjældne edderkopper, fluer, myg, biller og mark-
firben.  

GENRYDNING PÅ AREALER VED VANG SØ
I et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Thisted Kommu-
ne samt nationalparkfonden blev der i 2015 foretaget 
en rydning af nåletræer på ca. 10 ha vest for Vang sø. 
2020 var så året, hvor der skulle foretages en genryd-
ning af arealet. Arealet bliver afgræsset, og bl.a. derfor 
var det en meget overskuelig opgave. Dog er det stadig 
vigtigt at få fulgt op på tidligere års projekter, så indsat-
serne ikke er spildte.

GENRYDNING OG UDVIDELSE AF HEGNING VED 
FREDSKILDE
Som ved Vang Sø blev der også i vinteren 2014-2015 
foretaget en rydning ved Fredskilde, og året 2020 blev 
også her året, hvor et ca. 22 ha stort areal skulle ryddes 

for genopvækst af nåletræer. Derudover blev den eksi-
sterende hegning ved Fredskilde udvidet med ca. 1,5 ha, 
Dette blev gjort af to grunde. Den ene var, at ejeren af 
kreaturerne ønskede en bedre passage for kreaturerne 
syd for søen, hvor det er meget mudret – en udvidelse 
af hegningen syd på, afhjalp dette problem. Den anden 
årsag var, at området, som blev hegnet, var et stykke 
skov, som kunne være spændende at få græssende dyr 
ind i. Derfor blev den private lodsejer, Naturstyrelsen, 
Thisted Kommune og Nationalparkfond Thy enige om at 
gennemføre dette projekt i fællesskab. 

GENSKABELSE AF KLITHEDE NORD FOR FLADE 
SØ
Siden 2018 har der været en god dialog med en privat 
lodsejer nord for Flade sø om at få lavet et naturprojekt 
på et ca. 10 ha stort areal ned til Flade Sø. 2020 blev 
året, hvor projektet blev gennemført. Projektområdet 
strækker sig fra vandkanten af Flade Sø og op til den 
tørre klithede, hvorfor området har et stort potentiale til 
at udvikle sig til en mosaik af mange forskellige natur-
typer lige fra fersk eng til klithede og fra ellesump til 
klitlavning.

Store dele af området var før projektets gennemførelse 
groet til i bl.a. contorta-fyr og glansbladet hæg, som 
begge er invasive arter. De uønskede nåletræer blev fæl-
det og bortskaffet fra området, mens glansbladet hæg 
blev rykket op med rode og kørt til afbrænding.

Opstartsmøde med en-
treprenørerne i Lyngby.
Foto: Nationalpark Thy
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Ud over projektet giver mulighed for forbedring af 
naturværdierne i området, skaber projektet også en 
bedre sammenhæng og overgang mellem Flade Sø og 
de omkringliggende klithedearealer.  I 2021 vil projektet 
blive fulgt op af en genrydning for at sikre, at området 
er ikke gror til igen.

NATURPLEJECONTAINERE 
I samarbejde med Thisted Kommunes projekt ”After 
LIFE” har der i forbindelse med påske- og efterårsferien 
været containere placeret i Lyngby og Vangså. Con-
tainerne er blevet anvendt til at smide grønt affald fra 
rydning af invasive- og problemarter. Containerordnin-
gen har været meget populær igen i år, og på den måde 
bidrager en række private lodsejere til at vedligeholde 
de naturforbedringer, der er iværksat som led i EU Life 
projektet. 

NATURPLEJE GENNEM FRIVILLIGINDSATSER
Nationalpark Thy Venner deltager i flere naturplejepro-
jekter i nationalparken. Gruppen har nu i flere år i træk 
stået for pleje på ni bronzealderhøje nær Tyskebakken i 
Stenbjerg Klitplantage. Dette gøres for at undgå, at de 
fine fortidsminder gror til og risikerer skader fra trærød-
der, og det er desuden medvirkende til at synliggøre 
spor fra den tidlige kulturhistorie i området. Til trods 
for corona blev der i 2020 på de ni gravhøje ryddet 
for opvækst dog med et begrænset antal deltagere, så 
risikoen for smittespredning blev minimeret. Gravhøjene 
fremstår derfor synlige i lysninger flere steder i Sten-
bjerg Klitplantage. 

Tørvemos.
Foto: Jens Kristan Kjærgård
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3. ETABLERE OG VEDLIGEHOLDE VIDENSGRUNDLAG FOR ADAPTIV 
NATURFORVALTNING

For at kunne forvalte naturen på bedste vis er det nød-
vendigt med viden – det være sig i form af registreringer 
af forskellige arter - men også erhvervelse af ny viden 
gennem forskning. Hermed gives nemlig mulighed for 
løbende at tilpasse forvaltningen til det vidensniveau, 
der er opnået. Derfor samarbejder Nationalparkfond Thy 
løbende med en række universiteter, forskere, eksperter 

samt frivillige ildsjæle, ligesom nationalparkens natur-
medarbejdere også kommer i felten og er med til at 
opdatere vidensniveauet og følge udviklingen. 

I 2020 er der arbejdet med opbygning af viden om na-
turens tilstand og status inden for nedenstående emner, 
der uddybes nærmere i det følgende: 

Botanik på Vestergaard For at undersøge effekterne af naturgenopretningsprojektet ved Vestergaard, er der 
blevet lavet et moniteringsprogram for området.

Flagermus Et BFN-projekt finansieret af 15. Juni Fonden, Thisted Kommune, Naturstyrelsen Thy 
samt Nationalparkfond Thy,  Projektet undersøger bl.a. forekomster af flagermus i 
Nationalparken og flagermusenes præferencer ift. bl.a. lysninger, hydrologi og bota-
nik.

Dagsommerfugle Undersøgelse af dagsommerfugle i nationalparken udført af Erik Dylmer. Undersø-
gelsen løber fra 2020-2021 og har fokus på ensian-blåfugl, gråbåndet bredpande, 
mose-randøje, klit-perlemorsommerfugl samt skov-perlemorsommerfugl.

Sjældne plantefore-
komster 

Naturens Besøgsvenner v. Biologisk Forening for Nordvestjylland, Naturstyrelsen Thy 
og Nationalparkfond Thy

Karplanter Basisregistrering. Påbegyndt 2019 – forventes afsluttet 2021 v. SWECO og National-
parkfond Thy

Vegetation i klitnatur-
typer 

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

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

Forskningsprojekt ang. 
ressourcehabitater

DCE-Silkeborg udfører en analyse af forskellige arters samspil og de forskellige arters 
krav til habitater. Det vil kunne hjælpe med at lave en økosystemsorienteret forvalt-
ning. Projektet kører 2020 – 2021.

BOTANIK PÅ VESTERGAARD
I forbindelse med det naturgenopretningsprojektet på 
Vestergård er der lavet et omfattende moniteringspro-
gram for at følge udviklingen. Projektet er ganske ny-
skabende, og der er ikke nogen, der kan sige, hvordan 
området kommer til at udvikle sig. Derfor er den viden, 
vi samler ind meget vigtigt for fremtidens naturprojekter 
med at genskabe klithede og klitlavninger på en tidlige-
re dyrket mark. Der bliver lavet en botanisk registrering i 
faste 5 meter cirkler. Både på det oprindelige klithedea-
real ved siden af og på projektarealet. Det bliver kort-
lagt om og i hvilken grad klokke-ensian indfinder sig på 
arealet. Og endelig bliver stikmyrernes indvandring på 
arealet undersøgt. Den botaniske registrering sker i sam-
arbejde mellem Nationalpark Thy og Biologisk Forening 
for Nordvestjylland. Myrerne vil blive undersøgt af en 
myreekspert. 

I år er botanikken blevet undersøgt for første gang efter 
projektets gennemførelse. Antallet af arter var næsten 

stabilt. Men der var 22 arter, der var forsvundet og 
næsten lige så mange nye kommet til. På første år var 
det primært pionerarter der havde indfundet sig og ikke 
habitattypiske arter. Dog skal det fremhæves, at vand-
portulak havde spredt sig fra et felt til næsten alle felter. 
En truet art, der er blevet begunstiget af projektet. Den 
botaniske registrering blev foretaget forud for udsåning 
af frø, spredning af topjord og tørvetranslation.     

FLAGERMUS
I 2020 har Biologisk Forening for Nordvestjylland fået 
støtte til et projekt med registrering af flagermus. Der er 
blevet registret både med faste detektorer fx ved projek-
tområder og fra gåben, bil og hesteryg i Tved Plantage. 
Samtidig har en specialestuderende fulgt resultaterne og 
bruger disse til sit speciale. Der er kommet mange tusin-
de data ind, som er i gang med at blive analyseret. Men 
det kan allerede nu afsløres, at der er tendenser, der ser 
spændende ud. Fx ser det ud til, at lysninger i skov med 
et vandspejl er noget der trækker mange flagermus til.  
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Thisted kommune, Naturstyrelsen og Nationalpark Thy 
deltager i projektet. Undersøgelsen fortætter i 2021.   

DAGSOMMERFUGLE
I 2020 blev en undersøgelse af dagsommerfugle i nati-
onalparken igangsat. Undersøgelsen strækker sig over 
to år for at få data, der tager hensyn til variationer i 
bestande fra år til år. Projektet fortsætter derfor i 2021. 

Seks transekter for hver af de fem arter ensian-blåfugl, 
gråbåndet bredpande, moserandøje, klit-perlemorsom-
merfugl samt skov-perlemorsommerfugl blev udlagt. 
Transekterne blev valgt ud fra eksisterende observatio-
ner men også ud fra de enkeltes arters præferencer ift. 
habitat. I alt blev der altså talt samtlige sommerfugle på 
30 forskellige transekter, og hvert transekt blev besøgt 
tre gange i løbet af 2020. I 2021 skal de 30 transekter 
igen besøges tre gange. I 2020 blev der i alt observeret 
38 forskellige arter af dagsommerfugle.

REGISTRERING AF SJÆLDNE PLANTER
Naturens Besøgsvenner er et hold af frivillige, der har 
til formål at registrere og pleje forekomster af sjældne 
plantearter. I projektet registrerer ”besøgsvennerne” 
forekomsterne af de forskellige arter og deres tilstand 
samt eventuelle plejebehov. Disse registreringer er et 
vigtigt værktøj til at kunne opretholde levestederne for 
disse sjældne arter. Projektet er et samarbejde mellem 
Biologisk Forening for Nordvestjylland (BFN), Natursty-

relsen Thy og Nationalparkfond Thy, hvor BFN står for 
en stor del af databehandlingen, Naturstyrelsen står for 
en del af plejetiltagene, og nationalparkfonden står for 
koordineringen. 

I 2020 blev 49 forekomster besøgt. Heraf blev 5 vurde-
ret at have et reelt plejebehov. Årets resultater af regi-
streringerne er kort summeret i nedenstående skema. 

Besøgte antal forekomster 49

Intakt uden trussel 31

Nye forekomster 2

Trussel uden plejeforslag 13

Trussel med plejeforslag 5

Ikke genfundet 17

Følgende arter indgik i 2020-registreringerne: 
Bjerg-dunbregne, langbladet soldug, strand-snerle, 
knærod, syl-firling, klit-vintergrøn, hjertebladet fliglæ-
be, skotsk lostilk. Der udestår en nærmere granskning 
af årsagerne til, hvorfor så mange bestande ikke blev 
genfundet. 

Ensianblåfugleæg på klokke-
ensian på Vestergaard.
Foto: Nationalpark Thy
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BASISREGISTRERING AF KARPLANTER
I 2019 blev der et projekt med basisregistrering af kar-
planter – det man i daglig tale ville kalde planter – sat i 
gang. I 2020 blev anden del af basisregistreringen fore-
taget i nationalparken. Der er i alt blevet registreret på 
361 lokaliteter og i alt registreret 429 forskellige arter. 
Projektet er lavet som en opfølgning på to foregående 
registreringsprojekter omhandlende mosser og laver. 
Registreringerne skal danne grundlag for fremtidige 
overvågninger, så naturens udvikling kan følges. Basisre-
gistreringen færdiggøres i 2021. 

LODBJERG-PLOTS
Vanen tro besøgte de nye biologistuderende fra Aarhus 
Universitet også i 2020 klitheden nord for Lodbjerg Fyr. 
Det var syvende sæson, at de biologistuderende besøgte 
en række permanente plots på fire forskellige klitnatur-
typer. Besøget ved Lodbjerg er blevet en obligatorisk del 
af biologistudiet ved Aarhus Universitet, og det er med 
til at lære de studerende om den særegne natur i Thy. 
Samarbejdet hjælper til at få en indsigt i dynamikken 
og udviklingen af plantesamfundet i de fire forskellige 
klittyper over tid – både for de studerende og for natio-
nalparkfonden.

HEDE-PLETVINGE
Toke Høye fra Aarhus Universitet har søgt og fået midler 
fra 15. juni Fonden til gennemførelse af en indsats for 
hede-pletvinge. Både Thisted Kommune, Naturstyrelsen 
Thy og Nationalparkfond Thy indgår som samarbejds-
partnere i projektet. Projektet løb til og med 2019, så 
i 2020 var der ikke midler fra bevillingen længere. Det 
til trods blev der i 2020 afholdt en dag, hvor der blev 
talt spind fra arten på en kendt lokalitet - dog uden 
for Nationalpark Thy, da den ikke er genfundet i nyere 
tid i nationalparken. På dagen deltog flere frivillige fra 
Nationalpark Thy. 

FORSKNINGSPROJEKT ANG. 
RESSOURCEHABITATER
I et samarbejde med Naturstyrelsen Thy og Thisted 
Kommune er der i 2020 blev lavet et stykke arbejde for 
at genere viden om forskellige rødlistede arters præfe-
rencer ift. habitater – de såkaldte ressourcehabitater. 
For at kun favne så mange sårbare og truede arter som 
muligt i naturprojekter, er det vigtigt at vide, hvilke krav 
de forskellige arter har til deres levesteder. Dette projekt 
er et forskningsprojekt, som gennemføres af DCE ved 
Aarhus Universitet, der undersøger mulighederne for at 
lave en inddeling af arter i forskellige ressourcehabita-
ter. Afslutningen af projektet vil ske i 2021, og viden fra 
projektet vil indgå i den kommende nationalparkplan.

Lytning af flagermus foregik efter 
mørkets frembrud, med mikrofoner 
ud af bilruden, blev alle flagermus 
lyde registret af frivillige.
Foto: Nationalpark Thy
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Et første pilotprojekt, hvor Vester Vandet Sogn var valgt 
ud som en case, blev afsluttet af Museum Thy i foråret 
2019. Pga. først corona nedlukning og derefter stor travl-
hed blandt begge parter, bl.a. i forbindelse med planerne 
om et større museumsprojekt i Thisted, er arbejdet ikke 
kommet videre i 2020. 

En helhedsplan for formidling blev udarbejdet som led i 
projektet Trædesten til Naturen i 2018. Projektet, der er 
et stort eksternt finansieret projekt med mange bidrags-
ydere, skal sikre mageløse oplevelser og fortællinger i 
Nationalpark Thys storslåede natur – også til folk, der 
normalt ikke er vant til at færdes i naturen. Projektet, 
der har et samlet budget på godt 80 mio. kr., løber over 
årene 2017-21. Delelementerne i projektet er her be-
skrevet i forhold til de indsatsområder, der er beskrevet i 
Nationalparkplan 2016-22, selvom flere af emnerne går 
på tværs af flere indsatsområder. Udover ”Masterplan 
for formidling” er det således også ”Gennemgående 
stier og faciliteter til ophold i naturen”, ”Nationalpark 
Thy – et stærkt brand”, ”Netværk af frivillige”, samt 
”Nationalparken i skolen og skolen i nationalparken”. 

CODE OF CONDUCT – ET SAMARBEJDE PÅ 
TVÆRS AF NATIONALPARKERNE
Projektet er organiseret under Trædesten til Naturen og 
støttet med midler fra Friluftsrådet. 

Formålet med projektet er at indsamle viden om, forstå-
else for og idéer til, hvordan vi bedst sikrer en hensigts-
mæssig adfærd i naturen ved hjælp af et kodeks (code 
of conduct), som udvikles i fællesskab med de andre 
danske nationalparker. Desuden ønsker vi at opmuntre 
flere lokale og besøgende til at nyde og opleve naturen i 
og omkring de danske nationalparker. 

Nationalpark Vadehavet er hovedansvarlig for projektet 
fra planlægning, tilrettelægning og gennemførelse. Der 
udarbejdes en række korte film og informationsmateri-
ale i form af hæfte, som er frit tilgængeligt for brugere 
af nationalparkerne herunder til foreninger. Materialet 
udarbejdes på dansk, tysk og engelsk. Materialet kan 
bruges som baggrundsviden for sekretariatet og til 
kampagner om god opførsel. Filmene vises i national-
parkcenteret. 

4. KULTURHISTORISK ATLAS

5. MASTERPLAN FOR FORMIDLING

HELHEDSPLAN FOR VANDRE- OG CYKELRUTER I 
NATIONALPARK THY
I projekt ”Trædesten til Naturen”, er den overordnede 
vision at gøre Nationalpark Thy til Danmarks førende 
destination for naturoplevelser til fods og på cykel.

Under projektet er der rejst eksterne midler til at udbyg-
ge og opgradere rutenetværket af cykel- og vandreruter. 
Der tages stort set kun udgangspunkt i eksisterende 
ruter. 

På denne baggrund har Nationalpark Thy taget initiativ 
til at udarbejde en helhedsplan for vandre- og cykelruter 
i Nationalpark Thy i samarbejde med Thisted Kommune 
og Naturstyrelsen Thy. I arbejdet med ruteforslagene er 
der taget hensyn til eksisterende viden, fra eksempelvis 
”Syntese af viden om sårbare arter, naturbeskyttelse 
og benyttelse” og fra Dansk Vandrelaugs koncept for 
kvalitetsstier m.m. Arbejdet blev desuden kvalificeret 
yderligere ved, at COWI har udarbejdet en naturkonse-
kvens-analyse i 2019, som blev præsenteret for interes-
serede råds- og bestyrelsesmedlemmer i januar 2020. 

I sommeren vedtog nationalparkfondens bestyrelse, at 
der skal arbejdes videre med opgradering og kvalifice-
ring af i alt 11 rutestrækninger. På grund af corona-pan-
demien blev behandlingen i bestyrelsen udskudt til juni, 
hvor en medarbejder desuden valgte at fratræde. Dette 
har betydet, at det først bliver i 2021, der bliver arbej-
det videre med stilaug, myndighedstilladelser, opgrade-
ring af ruteforløb og certificeringer efter Dansk Vandre-
laugs kvalitetsnormer.  

I samarbejde med Naturstyrelsen opsatte Nationalpark 
Thy i alt 7 tællere på udvalgte stier. Tællerne skal bidra-
ge med information omkring stiernes brug og viden om, 
hvor mange besøgende der færdes på de enkelte stier. 
Tiltaget er taget for at sikre faktuel viden om antallet 
af besøgende ude i nationalparken. Forhåbningen er, at 
den genererede viden i fremtiden kan benyttes i forbin-
delse med tilpasning og omlægning af stier.

FACILITETER TIL FRILUFTSLIV
Takket være gavmilde bevillinger fra Nordea-fonden, Fri-
luftsrådet og Region Nordjyllands Vækstforum til ”Træ-
desten til Naturen”, er der givet mulighed for etablering 
af flere faciliteter til besøgende.

Ved den store parkeringsplads på Lange Mole Vej på 
Agger Tange har Naturstyrelsen tidligere haft en toilet-
bygning. I 2018 traf nationalparkens bestyrelse - efter 
længere tids forsøg på at finde andre løsninger – en 
beslutning om, som led i projektet ”Trædesten til Natu-
ren” at etablere en ny toiletbygning på stedet. Thisted 

6. GENNEMGÅENDE STIER OG 
FACILITETER TIL OPHOLD I NATUREN
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Naturen studeres.
Foto: Mette Johnsen

Kommune og Naturstyrelsen har indvilget i at bidrage 
til drift og vedligehold med hver en tredjedel. Toiletbyg-
ningen åbnede i foråret 2020 – midt i en corona-pan-
demi, der betød rigtigt mange besøgende i nationalpar-
kens natur. 

I 2020 blev der arbejdet videre med myndighedstilladel-
ser for et fugleskjul på Agger Tange. Projektet er forsøgt 
tilrettet efter myndighedernes anvisninger. Såfremt der 
opnås dispensation til projektet, er det forhåbningen, at 
anlægsprojektet kan påbegyndes i 2021. 

Nationalpark Thys bestyrelse har herudover vedtaget, 
at facilitetsindsatsen i særlig grad skal styrke et øget 
overnatningsbehov, og at der i den indsats skal rettes et 
særligt fokus på grupper - herunder børn og unge. 

I 2020 blev shelterpladsen ved Lodbjerg Fyr opgraderet 
med to små shelters godt hjulpet af de frivillige ved 
Lodbjerg Fyr samt nye bål- og siddepladser, og et nyt 
gruppeshelter til grupper på op til 30 personer. Grup-
peshelteret kan bookes via Naturstyrelsens hjemmeside. 
Det ene af de to små shelters er udformet, således at 
det også er let at benytte for kørestolsbrugere. Grup-
peshelteret blev afsluttet i september 2020 og blev 
knapt nok færdigt, før det blev taget i brug.  

I 2020 er der i samarbejde med Naturstyrelsen herud-
over arbejdet videre med opgradering af shelterpladser. 
Bl.a. shelterpladsen ved Sårup i Tved Klitplantage. Her 
er der således flyttet to små shelters ind lidt nordvest 
for den tidligere shelterplads, som i 2019 blev bygget af 
lærlinge på EUC Nordvest til Nationalpark Thy. Natursty-

relsen har herudover opgraderet pladsen med en bålhyt-
te, et gruppeshelter og et vandskyllende toilet. 

Der arbejdes videre med at opgradere den lille shel-
terplads i Tvorup Vest, den lille shelterplads syd for 
Stenbjerg samt en ny shelterplads ved Trøjborg syd for 
Klitmøller. 

VILDMARKSDAGEN - LEVENDEGØRELSE AF 
OPLYSENDE STIER
Den nye bæredygtige pop-up attraktion ”Vildmarksda-
gen” blev gennemført med bidrag fra Friluftsrådet m.fl. 
i skolernes sommerferie på et område mellem Klitmøl-
ler og det tidligere skydeterræn i Nystrup Klitplantage. 
Målet med eventene var at gøre det nemt for børnefa-
milier at opleve og forstå nationalparken på en ander-
ledes måde. Interessen for naturen blev vakt gennem 
friluftsoplevelser, som ikke efterlod sig spor – udover i 
deltagernes hoveder. 

”Foreningen for vildmarksoplevelser” stod i 2020 som 
arrangør for eventsne, der dog blev stærkt præget af 
corona-pandemien i såvel planlægning (især usikkerhed 
omkring forsamlingsforbud), som afvikling. 
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NATIONALPARKCENTER THY  
Nationalparkcentret bliver en væsentlig trædesten til 
naturen og til oplevelser og fortællinger i Danmarks 
største vildmark. Centeret skal fungere som en form 
for hovedindgang til nationalparken for de mange, der 
ikke er vante med at færdes i naturen. Placeringen ved 
landingspladsen i Nr. Vorupør blev i 2015 valgt, fordi 
her netop er mulighed for både at have en indgang fra 
byen, der er Thys naturlige turistcentrum, og en udgang 
til den vilde og storslåede natur umiddelbart nord for 
byen.

I 2020 blev de første spadestik taget til Nationalpark-
center Thy. Den 24. januar tog miljøminister Lea Werme-
lin, borgmester Ulla Vestergaard (Thisted Kommune) og 
nationalparkens bestyrelsesformand Torben Juul-Olsen 
samt ca. 200 børnehavebørn fra hele kommunen første 
spadestik. Kort tid herefter gik den første entreprenør 
i gang med at fjerne den del af klitten, som bygningen 
skal ligge inden i, når den står færdig. 

Nationalparkcentret er tegnet af LOOP Architects Aps, 
LB Consult Rådgivende ingeniører og SLA. Licitationen 
over fagentrepriser blev afholdt i februar med et godt 
resultat, der muliggjorde tilvalg af flere optioner her-
iblandt et ovenlysvindue i formidlingsrummets fulde 
bredde. 

Byggeriet blev ramt af nogle forsinkelser i forbindel-
se med især støbearbejdet på pladsen, som krævede 
ændringer i tidsplanen, således at bygningen ikke kunne 
stå færdig som oprindeligt planlagt inden årets udgang. 
Men til trods for dette og corona-pandemien og især en 
markant nedlukning af Nordjylland i to uger i november 
lykkedes det dog at holde byggeriet i gang hele året 
igennem. 

Formidlingsprojektet i Nationalparkcenter Thy blev for 
alvor igangsat i 2020. Thøgersen og Stouby var valgt 
som formidlingsrådgiver på et forslag, som baserer 
sig på en godt 12 meter lang landskabsmodel over 
hele Nationalpark Thy i træ, der skal fungerer som et 
overordnet ”menu-kort”. Her kan besøgende se både 
vandre- og cykelruter og få fortællinger om steder og 
fænomener. Det andet store element i formidlingen er 
en landskabsvæg, der viser Nationalpark Thys forskelli-
ge naturtyper – fra stranden over den hvide og grå klit 
og klitheden til klitplantagen i øst. I løbet af 2020 blev 
afholdt forskellige workshops med både frivillige og 
særlige ressourcepersoner herunder bl.a. medlemmer af 
nationalparkrådet, som har bidraget med værdifuld vi-
den til det samlede projekt.  Endelig vil ”ulven fra Thy” 
vende hjem for en stund. Vi har således truffet aftale 
om et 10-årigt lån med Statens Naturhistoriske Museum 
af skelettet af den første bekræftede ulv i Danmark i 
199 år, som blev fundet død i Nationalpark Thy i novem-
ber 2012, 

7. NATIONALPARK THY – ET STÆRKT BRAND 

Stenbjerg Landingsplads huser natio-
nalparkens første informationshus.

Foto: Nationalpark Thy
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Ud over Nationalpark Thys egenfinansiering på 2,7 mio. 
kr. skal en stor tak for bidrag rettes til Thisted Kom-
mune, A. P. Møller Fonden, Realdania, Nordea-fonden, 
Augustinus Fonden, William Demant Fonden, Sport-
goodsfonden samt de 240 bidrag fra virksomheder, 
foreninger og privatpersoner, der kom ind under en 
indsamling til centret gennemført af Støtteforeningen 
Nationalpark Thy. Den samlede finansieringsramme er 
ca. 34 mio. kr. 

Nationalparkcentret indvies i foråret 2021.  

LODBJERG FYR
Lodbjerg Fyr viste i 2020 sit værd som en trædesten til 
naturen. Med kaffestue, hønsehus, udstilling, fyrtårn, 
fyrværter og shelterplads blev det en stor attraktion for 
turister såvel som lokale i 2020. 

Besøgstallet var hen over sommeren 2020 steget pga. 
den øgede turisme i Thy. Vurderet ud fra betalingerne af 
entré til tårnet har der været 28 pct. flere besøgende på 
fyret i 2020 end i 2019. Og det på trods af at fyrtårnet 
var lukket i store dele af året pga. corona, og kaffestuen 
kun havde åbent fra 18. juni til 20. september mod 25. 
maj til slut oktober året før. Omkring 90.000 gik forbi 
tælleren og ca. 15.000 voksne betalte for at komme op 
i tårnet. Langt hovedparten af gæsterne kom i juli, hvor 
tælleren registrerede ca. 33.000 forbipasserende svaren-

de til 36 procent af årets samlede tal (en enkelt person 
kan godt passere flere gange og tallene kan derfor 
primært bruges relativt). 

Vi valgte i relation til corona-pandemien at betragte 
fyrtårn og udstilling som kulturinstitutioner, og det har 
pga. corona været lukket på lige fod med museer i peri-
oder i løbet af 2020. Tårn og udstilling blev åbnet med 
anvisninger om færdsel, brug af håndsprit og senest 
mundbind i slutningen af maj. Da tårn og udstilling er 
ubemandede, har det været op til de besøgende selv at 
vurdere situationen før entré. Det har været oplevelsen, 
at mange har besøgt tårn og udstilling og været gode til 
at passe på hinande, og at flere gæster har undladt at 
besøge bygningerne men i stedet taget en tur i haven, 
plantagen eller ud på klitheden. 

Året igennem valgte vi at holde toilettet i forbindelse 
med fyrkomplekset åbent (med ekstra fokus på hygiej-
ne og håndsprit), da der var et højt besøgstal omkring 
fyret, fordi det har vist sig som et godt sted for folk at 
tage udgangspunkt for vandreture i det fri – også under 
corona-nedlukningen.

Kaffestuen valgte vi at håndtere som spisested i relation 
til pandemien. I kaffestuen blev åbningen derfor ud-
skudt fra den planlagte dato i slutningen af marts til d. 
18. juni, hvor også fyrværterne igen blev at finde i går-

Lodbjerg Fyr blev i 2020 velbesøgt.
Foto: Nationalpark Thy
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drummet. Fyrværterne udskiftede de planlagte rundvis-
ninger på bestemte klokkeslæt med at være til stede for 
de gæster, der kom, og løbende samle mindre grupper 
til spontane rundvisninger. Det er oplevelsen, at mange 
benyttede sig af den viden, som fyrværterne besidder. 
Fyrværterne var på fyret hver lørdag og søndag i uge 25 
til uge 38. 

Kaffestuen holdt åbent hver dag fra 18. juni til 20. 
september fra kl. 11 til kl. 16 udelukkende bemandet 
med frivillige. Den udskudte åbning blev lidt senere end 
det øvrige danske cafeliv for at kunne drage nytte af de 
erfaringer, der blev gjort med pladskrav, krav til hånd-
sprit, ensretning af færdsel osv. Det resulterede i, at an-
tallet af siddepladser indvendig blev reduceret kraftigt, 
og der er sat en plexiglasplade over disken og opstillet 
håndsprit mange steder. De frivillige kaffestueværter 
insisterede på at holde fast i tankerne omkring stedet: 
Servering af kaffe og nybagt brød af pænt porcelæn. 
Det har givet pote i en meget positiv omtale af stedet 
til ære for de frivillige. De travle sommerdage måtte der 
4-5 kaffestueværter på om dagen for at sikre forsynin-
ger af brød og kringle, servering og løbende oprydning. 
I midten af juli blev der på en enkelt dag serveret 160 
stykker hjemmebag (kringle, muffins og kringle) samt 70 
is og 180 kopper kaffe!   

De mange besøgende lagde pres på stedet, og bl.a. 
parkeringsforholdene og opbevaring af fødevarer som 

bagværk, kaffe, saft og is måtte organiseres bedre alle-
rede kort efter åbningen, 

Da regeringen besluttede, at man som kaffestuevært 
skulle til at bære mundbind pga. at stigende smittetryk i 
efteråret og også påtale mundbindskrav over for gæ-
sterne, besluttede de frivillige og sekretariatet i fælles-
skab at lukke kaffestuen d. 20. september – godt en 
måned før planlagt. 

Det har hele vejen igennem været vigtigt for National-
park Thy, at de frivillige har været trygge ved at være på 
vagt – og trygge ved at melde fra, selv om travlheden 
meldte sig over sommeren. Det har medført, at nogle 
har valgt at holde pause i hele eller dele af sæsonen 
2020. Vores frivillige passer på sig selv og kommer af 
lyst. En ny type af frivillige har samtidig tilbudt sig gen-
nem et nyt ”ugefrivillige”-koncept. Her har 17 takket ja 
til at være frivillige i kaffestuen i 4-7 dage mod at kunne 
overnatte i et værelse på Lodbjerg Fyr. Det har fungeret 
godt, og vi forventer, at det gentages i sæsonen 2021. 

Håndværkergruppen, der i 2019 afsluttede renove-
ringen af Hønsehuset, har i 2020 kunnet se et meget 
velbesøgt madpakkehus blive brugt af mange forskel-
lige - fra grupper af børn i institution til mange af de 
overnattende på shelterpladsen. Håndværkergruppen 
har i 2020 som større projekt opstillet 2 nye shelters på 
shelterpladsen. De to shelters blev leveret som samle-

Frivillige ved Lodbjerg Fyr 
driver bl.a. kaffestuen.
Foto: Nationalpark Thy
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sæt og kunne bruges af vandrere efter ca. tre effektive 
arbejdsfredage. 

I sensommeren har Naturstyrelsen Thy og Nationalpark 
Thy desuden samarbejdet om at etablere en gruppeshel-
ter på pladsen med midler fra Nordea-fonden. Den store 
shelter kan rumme op til 30 overnattende gæster i syv 
sammenhængende rum og kan fx nu rumme en skole-
klasse på tur. Pladsen kommer dermed til at fremstå som 
opdelt i to uafhængige områder. I sommeren 2020, før 
gruppeshelteren blev etableret, blev der enkelte nætter 
observeret op mod 20 telte på pladsen. 

Håndværkergruppen har herudover løst en række min-
dre opgaver. Raftehegnet omkring haven er færdiggjort, 
der er løbende fyldt op med brænde i både skuret på 
shelterpladsen og i Hønsehuset, og shelterpladsen med 
omgivelser er generelt holdt pænt og ordentligt.  Der er 
endvidere sat lys op i bunkeren i bunden af fyrhaven og 
eksperimenteret med at få afløbet derfra til at virke, så 
der ikke står vand indvendigt. Interessen for bunkeren 
har været medvirkende til, at bestyrelsen for National-
parkfond Thy i 2021 har afsat 100.000 kr. til at etablere 
bedre adgang til bunkeren og lave formidling indven-
digt. 

Vinteren 2020/2021 blev to større projekter påbegyndt: 
Indvendig vedligehold af tårnet, der sidst blev gjort 
tilbage i 2011/12 samt etablering af et nyt nedsivnings-

anlæg. Nedsivningsanlægget er blevet opdimensioneret 
for at kunne have tilstrækkelig kapacitet til de mange 
gæster. Finansieringen sker i samarbejde med Natur-
styrelsen Thy og Thisted Kommune. Tårnet bliver malet 
indvendigt, ligesom vinduer renoveres, og rækværk mv. 
males. Arbejdet blev påbegyndt i december 2020 og 
forventes færdigt i start marts 2021. Tårnet og udstil-
lingen er i arbejdsperioden lukket af for offentligheden, 
hvilket alligevel ville have været tilfældet pga. corona. 

INFORMATIONSHUSET PÅ STENBJERG 
LANDINGSPLADS
Informationshuset på Stenbjerg Landingsplads er det ene 
af nationalparkens indtil videre to bemandede besøgs-
steder. Informationshuset er et lille fiskerhus på 37 m2, 
hvor der sælges kort over og bøger om Nationalpark Thy 
samt kaffe, the, kakao og is. Desuden kan de besøgende 
gratis tage relevante foldere om nationalparken med sig 
– og ikke mindst få inspiration til, hvad man skal opleve 
under sit besøg.

I mere end 10 år har frivillige værter i nationalparken 
igen lagt en kæmpe indsats i informationshuset og stået 
for al bemanding. Normalt har informationshuset åben 
fra d. 1. april til 31. oktober, men grundet corona var 
årets sæson fra d. 15. juni til 26. oktober. I 2020 var 
åbningstiden i perioden dagligt kl. 12-16. Alt efter sæ-
son, travlhed og de enkelte frivilliges præferencer er der 
dagligt en til to værter til at tage godt imod de besøgen-

Shelterpladsen ved Lodbjerg Fyr havde mange 
gæster i løbet af sommerhalvåret 2020. 
Foto: Nationalpark Thy
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Frivillige tager første spade-
stik til de nye shelters ved 
pladsen ved Lodbjerg Fyr. 

Foto: Nationalpark Thy

de og give dem vejledninger til deres videre færd ud i 
Nationalpark Thy.

Frivilligværterne laver statistik over gæsterne baseret på 
antallet af besøgende og (om muligt) deres nationalitet. 
Hvert år siden informationshusets åbning har der per 
sæson været omkring 12.000 besøgende. 2020 var trods 
en noget kortere sæson ingen undtagelse; 11.724 perso-
ner har i sæsonens løb været inde og hilse på de frivillige 
værter. Gæsterne kom i 2020 udover fra Danmark og en 
række europæiske lande fra fjernere egne som Brasilien, 
Chile, Mexico, USA, Canada, Rusland, Pakistan, Iran, 
Indien, Taiwan, Japan, Kina og Australien. 

SVANEHOLMHUS
Svaneholmhus ligger som det naturlige ankomstpunkt 
fra syd ved færgelejet på Agger Tange. Det er et ube-
mandet besøgssted, hvor man samtidig har mulighed 
for at komme på toilettet, få læ og ly for vejr og vind, få 
fyldt vandflasken og få information om såvel National-
park Thy, herunder vandre- og cykelruter, såvel som fug-
le- og plantelivet på Agger Tange. Bygningen blev indviet 
i 2012, og der har i 2020 været mindre vedligeholdelses-
arbejde i forbindelse med tagvinduerne. Rengøringen af 
huset er overtaget af nationalparkens pedel. Bygningen 
er åben hver dag året rundt i dagtimerne – og har også 
været det under corona-pandemien. Det forventes, at 
bygningen er med til at aflaste uhensigtsmæssig færdsel 
i det værdifulde fuglebeskyttelsesområde for dem, der 

bare skal have tiden til at gå, mens de holder i færgekø 
– og at de med besøget får en viden, der er medvirkende 
til en hensynsfuld adfærd. 

Søgningen til stedet er vurderet til at have været særlig 
stor i 2020. Det skyldes formentlig en kombination af, 
at flere mennesker opsøgte oplevelser i naturen under 
corona-pandemien, og at Regeringens sommerpakke 
gav gratis færgeoverfart i sommerferien til vandrere og 
cyklister.  

HANSTHOLM FYR 
Til sommersæsonen 2020 flyttede nationalparkens 
udstillingsrum på Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm til 
kompleksets østlige ende. Nationalparkens rum fremstår 
dermed mere selvstændigt og med egen indgang, hvilket 
gør det enklere for de besøgende at skelne mellem, hvad 
der er omfattet af entré til udstillinger, og hvad der er 
information om nationalparken. 

Vi var så heldige, at to af vores engagerede frivillige 
meldte sig til at bemande rummet et par timer om ugen 
i sæsonen. Ellers er rummet ubemandet og åbent for 
adgang samtidig med fyrtårnet i sommerhalvåret – i 
samarbejdet med Det Nordatlantiske Fyr.  
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KOMMUNIKATION OG SYNLIGHED
GOD ADGANG
I sommeren 2020 benyttede nationalparken sig af 
ekspertisen fra registreringsordningen God Adgang. 
De er eksperter i at vejlede om tilgængelighed for folk 
med en funktionsnedsættelse. To af deres rådgivere var 
rundt i nationalparken og undersøge fire udvalgte steder 
i nationalparken: Udsigtsplatformen i Sårup, Stenbjerg 
Informationshus, Lodbjerg Fyr og Svaneholmhus var de 
udvalgte steder i denne omgang, og God Adgang har 
offentliggjort resultaterne på deres hjemmeside. De 
udarbejdede også en rapport til nationalparken, så vi er 
blevet klogere på, hvordan vi kan forbedre faciliteterne 
for gæster med en funktionsnedsættelse. Projektet er 
udarbejdet som en del af projekt Trædesten til Naturen 
med fondsmidler fra Nordea-fonden

Konkret har det resulteret i, at der er opført et handi-
capvenligt shelter på lejrpladsen ved Lodbjerg Fyr, og 
lejrpladsens borde-bænkesæt og bålplads er indrettet 
under hensyntagen til folk i kørestol. I forbindelse med 
en kommende fornyelse af området foran Lodbjerg Fyr 
inddrages også erfaringerne fra projektet.

NATURENS ÅR
2020 var hos Danmarks Radio udnævnt til at være ”Na-
turens år”. Det blev udmøntet på TV i den bedste sen-
detid med fem flotte udsendelser fra den danske natur 
kaldet ”Vilde vidunderlige Danmark” (der kan streames 

fra DR’s hjemmeside). Især udsendelse nr. tre i rækken, 
som omhandlede det åbne land, rummede mange smuk-
ke optagelser fra Nationalpark Thy.  

Derudover blev indsatsen fulgt op med en række akti-
viteter rundt om i landet med forskellige temaer. Na-
tionalpark Thy deltog med aktiviteter rettet mod to af 
temaerne: ”Sommer i vores natur” og ”Nat i naturen”. 
Al planlægning blev dog påvirket af corona-pandemien, 
så fx ”Naturkaravanen” blev aflyst. 

Sommer i Vores Natur forløb over skolernes sommerferie. 
I alt blev der afholdt 19 arrangementer i Nationalpark 
Thy og i alt deltog ca. 350 mennesker på de forskellige 
ture. 

Fokus var i høj grad hos os lagt på viden om naturen. 
Bland arrangementerne kan nævnes guldsmedekursus 
med Jørgen Peter Kjeldsen, botaniktur med Ib Nord Niel-
sen, viden om skovens træer med Poul Hald Mortensen, 
sommerfuglekursus med Erik Dylmer, tur til nationalpar-
kens naturgenopretningsprojekter og flagermustur med 
Jan Durinck. 

I skolernes efterårsferie gennemførte nationalparken to 
overnatningsarrangementer i hængekøje. Her trodsede i 
alt 20 deltagere kulden og tog en nat med bål og hæn-
gekøje under stjernerne med nattens lyde. 

Helt nyforvandlet glinsende 
smaragtlibel. Guldsmedekursus 
ved Sommer i Vores Natur. 
Foto: Nationalpark Thy
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NATURMØDET, HIRTSHALS
Grundet corona-pandemien blev Naturmødet i 2020 ale-
ne afholdt online. Trods forberedelse til et stor arrange-
ment blev det uden deltagelse fra nationalparkerne.  

KOMMUNIKATION VIA EGNE KANALER, 
HJEMMESIDE, APP, FACEBOOK M.V. 
Der er løbende bragt nyheder på Nationalpark Thys 
hjemmeside om stort og småt i 2020 – i alt blev det til 
ca. 40 nyheder. Antal besøg på hjemmesiden er særligt 
i sommerhalvåret steget i forhold til sidste år. Dette 
gælder både den danske, tyske og engelske side, hvilket 
styrker vores fornemmelse af, at flere har besøgt nati-
onalparken i 2020 – sandsynligvis grundet situationen 
med corona-pandemien, hvor der dels kom mange flere 
ud i naturen, dels holdt flere danskere ferie i Danmark 
(og hvor sommerhusbureauerne i området meldte alt 
udsolgt i en periode). 

Appen fik en større opdatering i 2019, og videreud-
viklingen af den ligger i regi af Trædesten til Natu-
ren – mere end øjet ser. I 2020 er der her udarbejdet 
formidlingstekster til den nye foreningssti fra Klitmøller 
til Tørvekjær, samt fotos og videomateriale. I forbindelse 
med appen kan ses en øget søgning mod mere infor-
mation om nationalparken, da der har været en stor 
stigning i antal downloads af appen.

Det er blevet til mange og mest gode dialoger på nati-
onalparkens Facebook-side i 2020, og sidens følgere er 
steget fra små 8000 til tæt på 10.000 i 2020. Der be-
nyttes stadig kun organisk indhold på siden (uden brug 
af annoncering).

Udover alle vores Facebook-opslag med både nyheder, 
aktuelle billeder og formidling om nationalparken, kørte 
vi i december måned også en fotokonkurrence og en 
julekalender. 

I fotokonkurrence deltog man ved at dele et billede af 
sit yndlingsområde i nationalparken. Første, anden og 
tredjepræmien blev udnævnt på baggrund af antal likes, 
og vinderne vandt en bog relevant for nationalparken. 
Ikke mindre end 169 billeder var med i konkurrencen, 
der blev i alt afgivet mere end 1300 stemmer, og 410 
personer stemte. 

Julekalenderen kørte under temaet ”Myrenes fantastisk 
verden”, og hver dag indtil juleaften blev et nyt opslag 
postet. Det blev til finurlige og faglige opslag lige fra 
kastesamfundet i myretuen, sort slavemyre og en-
sian-blåfuglens livscyklus til solsortens myrebad. Juleka-
lenderen blev meget vel modtaget af vores følgere. 
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FOLDER OVER DEN NORDLIGE DEL AF 
NATIONALPARK THY
I 2019 var vi klar med en ny folder omhandlende den 
sydlige del af nationalparken og lige til højsæsonen for 
2020 blev en ny folder om den nordlige del af national-
parken klar til gratis udlevering – tidligere end oprinde-
ligt planlagt og med corona-pandemien og folks lyst til 
at komme ud i naturen (og danskernes lyst til at holde 
ferie i Danmark) som væsentlig årsag. Ud over tekst og 
billeder indeholder folderne også et kort over national-
parken med fokus på vandre- og cykelture. Kortet er 
designet i henhold til nationalparkens visuelle identitet, 
og data er også helt nyt på baggrund af materiale fra 
Geodatastyrelsen og Naturstyrelsen samt suppleret med 
information, som vi selv har været ude og hente. 

Folderen over den sydlige del af nationalparken blev 
trykt i en lettere revideret udgave i et oplag på 22.000 
stk. (10.000 i marts og 12.000 i august). Folderen over 
den nordlige del blev trykt i et oplag på 25.000 stk. 
Begge foldere er gratis tilgængelige fra nationalparkens 
informationssteder, og både erhvervsaktører og privat-
personer kan bestille dem fra Danmarks Distributionen 
mod betaling af porto. Folderne kan desuden læses 
på nationalparkens hjemmeside. Behovet for foldere 
ventes at stige fremover i takt med, at vores lager af 
den generelle folder om Nationalpark Thy svinder ind og 
efterhånden vil udgå. 

Folderne er udarbejdet som led i projekt Trædesten til 
Naturen med fondsmidler fra Nordea-fonden og Frilufts-
rådet.

JULEKORT
I 2020 sendte vi et elektronisk julekort til vores samar-
bejdspartnere og frivillige. Fotoet, der prydede kortet, 
var taget af den lokale naturfotograf Kristian Amby i 
Thagaards Plantage. 

ØVRIGE
I 2020 er der brugt en del timer på at udarbejde et helt 
nyt friluftskort over Nationalpark Thy med fokus på 
vandring og udvalgte friluftsaktiviteter og faciliteter. 
Friluftskortet forventes klar til salg fra nationalparkens 
informationshuse i andet kvartal af 2021. Projektet 
udarbejdes som en del af projekt Trædesten til Naturen 
med fondsmidler fra Nordea-fonden og Friluftsrådet.

Nationalparkens visuelle identitet er det første års tid 
primært brugt til trykte medier, men der er i 2020 
desuden påbegyndt et formidlingsprojekt på den nye 
Foreningssti fra Klitmøller til Tørvekjær og videre ud til 
Årbjerg, hvor den visuelle identitet bruges til formidling 
og wayfinding ude i naturen. Projektet udføres sammen 
med Thisted Kommune og forventes klar til indvielse i 
slutningen af første halvår for 2021. Projektet udarbej-
des som en del af projekt Trædesten til Naturen med 
fondsmidler fra Friluftsrådet. 

Fotoet der blev brugt til årets julekort. 
Foto: Kristian Amby
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PRESSE
I 2020 har nationalparken fortsat sit samarbejde med 
Nordjyske FRIII om at bringe en artikel hver anden uge 
fra de tre jyske nationalparker. Det er blevet til i alt otte 
artikler fra Thy om alt lige fra foråret på klitheden, ed-
derkoppernes behov for bare sandflader til livet omkring 
Lodbjerg Fyr, nationalparkens økonomi og de bedste 
oplevelser med børn i parken. 

Samarbejdet med P1 Morgen er også fortsat i 2020, og 
naturprojektleder Anna Gudrun Worm har hver måned 
bidraget med et indslag om naturfaglige emner fra 
nationalparken. 

Nationalparkens sekretariat har desuden medvirket i en 
række indslag og artikler - bl.a.:

• Naturprojekter i Messingtoftsande og Lyngby i TV 
MidtVest.

• Naturstyrelsens reklamefilm for Vestkyststien.

• En række artikler i Nordjyske. 

• DR1 om gyvel.

• Vildspor på Radio4.

• Vores Sommer på P4.

• I samarbejde med Destination Nordvestkysten et 
indslag om nationalparken i Norddeutscher Rund-
funk (NDR), som er en offentlig radio- og tv-sta-
tion i Tyskland. NDR transmitteres i Nordtyskland 
og dækker delstaterne Hamborg, Niedersachsen, 
Slesvig-Holsten og Mecklenburg-Vorpommern – ca. 
14,5 mio. indbyggere. 

• Thisted Kommunes julekalender.

Radioprogrammet Vildspor på Radio4 var i juli 
på besøg i Nationalpark Thy.

Foto: Nationalpark Thy
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INFOMEDIAS ÅRSANALYSE 
I lighed med tidligere år har Nationalparkfond Thy fået 
udarbejdet en medieanalyse for hele året af Infomedia. 

Årets nøgletal viser, at der har været 1825 omtaler af 
nationalparken i 2020, der når ud til ca. 180 mio. læse-
re, lyttere og seere. De estimerede annonceomkostnin-
ger med en sådan omtale er 43,2 mio. kr. 

Langt størstedelen af omtalen har været via TV Midt-
Vest. Herefter følger Thisted Dagblad og andre dele af 
Nordjyske-koncernen. Omtalen fra TV Midt-Vest har 
nået flest læsere/lyttere/seer (reach) efterfulgt af Dan-
marks Radio og Nordjyske. 

Nationalpark TV har sendt udsendelser hver uge på 
Kanal Midt-Vest siden juleaftensdag 2009 til og med 
nytårsaftensdag 2019. Det er blevet til mere end 1300 
udsendelser gennem årene. Men kanalen skiftede 
sendeflade den 1. januar 2020 efter et nyt medieforlig, 

og denne gang var det uden udsendelser fra National-
park Thy. Derfor er der ikke produceret nye udsendelser 
i 2020, men samtlige fem TV2 regioner har valgt hver 
uge at sende genudsendelser. Det er ifølge Infomedia 
årsanalyse for 2020 estimeret til en annonceværdi på ca. 
30 mio. kr.

Omtalen af Nationalpark Thy var størst i juli måned, 
men var ellers fordelt nogenlunde jævnt over året, 
hvilket er i tråd med brandingstrategiens målsætning 
om at vise, at naturen er spændende året rundt. Dette 
understøtter jo bl.a. muligheden for, at erhvervslivet kan 
øge udnyttelsen af overnatningskapaciteten over året 
og dermed være med til at udvide turistsæsonen. 
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8. NETVÆRK AF FRIVILLIGE

Netværket af frivillige i Nationalpark Thy talte i slutnin-
gen af 2020 omkring 190 frivillige herunder en del, som 
allerede har vist interesse for at blive frivillige i det kom-
mende nationalparkcenter i Nr. Vorupør, Mange frivillige 
er engagerede i flere forskellige grupper. De frivillige 
kan igen tilskrives æren for mange af de aktiviteter, der 
finder sted i nationalparken. 

De fastetablerede grupper af frivillige er: frivillige værter 
ved Stenbjerg Landingsplads, frivillige ved Lodbjerg Fyr 
som kaffestueværter, håndværkere og fyrværter, frivilli-
ge værter ved Hanstholm Fyr, Stivogterne og Naturens 
Besøgsvenner, der laver naturpleje. Hertil er rekruttering 
til nationalparkcenteret i Nr. Vorupør begyndt, og både 
nuværende frivillige og helt nye har allerede vist deres 
interesse. 

Nationalpark Thy VENNER er paraplyorganisation for de 
frivillige i nationalparken og bidrager til organiseringen 
af arbejdet i samarbejde med nationalparkens ansatte 
frivilligkoordinatorer.

Vores mange frivillige tager pænt imod besøgende rundt 
omkring i nationalparken, tager folk med på gå-/cykel-

ture, formidler om natur og kulturhistorie, holder øje 
med sjældne planters forekomst, tager vare på stierne 
og er i det hele taget med til at sørge for, at en større 
andel af gæsterne i nationalparken får mulighed for at 
gå hjem med gode oplevelser og historier i rygsækken, 
som de ikke ville have stødt på, hvis ikke det var for de 
frivilliges store indsats. 

Corona-epidemien gjorde i 2020, at flere planlag-
te aktiviteter måtte tilpasses, udskydes eller aflyses, 
samtidig med få nye skød op. Nedlukningen af store 
dele af verden gjorde også, at mange valgte at holde 
deres ferie i Danmark, hvilket gav et betydeligt aftryk 
på Nationalpark Thy i antallet af gæster. Aldrig før har 
der været så mange mennesker i informationshuset på 
Stenbjerg Landingsplads på trods af en kortere sæson 
end normalt. Også på Lodbjerg Fyr kunne travlheden 
mærkes, og flere logistiske tiltag måtte sættes i værk 
for at honorere den store strøm af mennesker. Det nye 
lokale på Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm lige ved 
indgangen til fyrkomplekset slog også for første gang 
dørene op med bemanding af værter på udvalgte dage 
hen over sæsonen. 

Lyngen blomstrer sidst på sommeren 
og farver klitheden lilla.
Foto: Nationalpark Thy
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På grund af corona-epidemien er de frivillige generelt 
blevet opfordret til at passe på sig selv. Mange af natio-
nalparkens frivillige hører pga. alder til i risikogruppen, 
og flere valgte derfor at tage en pause fra deres hidtidi-
ge roller i 2020. Pandemien til trods er der også kom-
met nye frivillige til. Som noget nyt har der i 2020 været 
”ugefrivillige” på Lodbjerg Fyr, da den faste gruppe af 
frivillige havde behov for forstærkning grundet de man-
ge besøgende. Det er en ny gruppe af frivillige, som har 
boet på Lodbjerg Fyr i 5-7 dage og haft vagter i kaffe-
stuen. Med bopæl i fx Hjørring. Roskilde, Københavns-
området osv. har daglig transport til og fra fyret være 
umulig. De 17 ”ugefrivillige” fik tilbudt et værelse på 
Lodbjerg Fyr, men har selv stået for forplejning i løbet af 
ugen. Flere har allerede henvendt sig med ønske om at 
blive ugefrivillige i 2021.  

Mange af frivilligaktiviteterne har efterhånden løbet 
over mange år. 2020 var således jubilæumsår i frivillig-
netværket, da den første frivilligaktivitet i Nationalpark 
Thy blev etableret i 2010 med et bemandet informati-
onshus ved Stenbjerg Landingsplads. En planlagt fejring 
af de mange 10 års jubilarer måtte dog udskydes på 
grund af corona-pandemiens forsamlingsforbud for 
større grupper. Når mange frivillige er mennesker, der 
har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet, er et 10 års 
jubilæum en stor ting! 

Der er herudover løbende arbejdet på rekruttering af 
frivillige til nationalparkcenteret i Vorupør. En egentlig 
rekruttering gennem informationsarrangementer og 
fremvisning af centeret – som ellers planlagt - blev dog 
udskudt til foråret 2021. Igen på grund af forsamlings-
forbud jf. corona-pandemien.

I 2020 er igangsat udsendelsen af et jævnligt nyheds-
brev til de frivillige med informationer af relevans for 
særligt denne gruppe. Støtteforeningen Nationalpark 
Thy VENNER bidrager med en klumme, der går på skift 
mellem bestyrelsens medlemmer. 

På grund af det mærkelige år præget af corona-pande-
mien og en række deraf følgende usikkerheder, fik alle 
frivillige ved juletid en erkendtlighed med tak for deres 
indsats i året, der gik, uanset om den var stor eller lille. 

FORENINGEN NATIONALPARK THY VENNER
Foreningen Nationalpark Thy VENNER (tidl. Støttefor-
eningen Nationalpark Thy) blev stiftet to år før Nati-
onalpark Thy og har siden arbejdet for at tage initia-
tiver til at skabe rammer for aktiviteter og praktiske 
arrangementer, der medvirker til at bevare og fremme 
interessen for og engagementet i Nationalpark Thy. Alle 
kan blive medlem af foreningen og støtte op om dens 
arbejde – og der er både mulighed for medlemskab for 
virksomheder, husstande og enkeltpersoner. 

Stære i flok ved Hanstholm Fyr.
Foto: Mette Johnsen
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Foreningen repræsenterer den samlede frivilliggruppe i 
rådet for Nationalpark Thy. Foreningens bestyrelse er på 
ni personer inklusiv tovholderne fra de større frivillig-
grupper samt to suppleanter. 

Nationalpark Thy VENNER står for en række aktiviteter i 
tæt samarbejde med nationalparkens øvrige frivillige og 
nationalparkens frivilligkoordinatorer. Foreningen arran-
gerer fx Gå i gang-ture, Spring på cyklen-ture, står for 
stivogterprogrammet og pleje af ni gravhøje i Stenbjerg 
Klitplantage. Foreningen står herudover som en para-
plyorganisation for det frivillige arbejde i Nationalpark 
Thy, hvor de arrangerer den årlige studietur og nytårskur 
for nationalparkens fasttilknyttede frivillige. 

Nytårskuren er en ny måde at samle de frivillige på og 
give dem mulighed for at få snakket sammen på kryds 
og tværs, samtidig med det er en anledning til at takke 
for deres indsats i året, der gik og se frem til nye aktivi-
teter i det kommende år. Nytårskuren 2020 blev holdt 
i januar og samlede rigtigt mange frivillige. Desværre 
måtte vi i slutningen af året se i øjnene, at en nytårskur 
i 2021 må udskydes.  

Foreningen var også med til at arrangere første spade-
stik af byggeriet af nationalparkcentret i Vorupør. I 2020 
blev studieturen, der skulle have været hold i september, 

aflyst grundet corona. I efteråret indsendte bestyrelsen 
et samlet udspil til nationalparkplanen 2022 –2028.

Siden slutningen af 2019 har foreningen haft et større 
fokus på at skabe opmærksomhed omkring muligheden 
for at blive frivillig i Nationalpark Thy. I regi af dette 
fokus havde foreningen i 2020 søgt midler til indkøb, 
ombygning og udsmykning af en trailer, der skal tages 
med til diverse arrangementer for at fortælle om natio-
nalparken og de frivilliges engagement.  Med midler fra 
Sparekassen Thy, nationalparkens nye pulje til frivillig-
projekter og et mindre tilskud fra foreningen selv blev 
traileren købt i efteråret 2020. 

Foreningens generalforsamling blev afholdt online. De 
af bestyrelsen, der var på valg, indvilgede i at modtage 
genvalg. Der var mulighed for at klage over fremgangs-
måden, og den ret har ingen benyttet.

KURSER FOR FRIVILLIGE
Nationalparkfond Thy udbød i foråret og igen i efteråret 
2020 basiskurser, der omhandlede: nationalparkens 
naturgrundlag, kulturhistorie og organisering; Færdsels-
regler i naturen (afholdt af Naturstyrelsen Thy) og vært-
skab, samt grundlæggende førstehjælp og førstehjælp 
i naturen (kun afholdt i foråret grundet corona). Ønsker 
man at være aktiv som formidler i en af frivilliggrupper-

Kurser for frivillige. 
Foto: Nationalpark Thy
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ne, er deltagelse i kurserne obligatorisk. Herefter er man 
kvalificeret til at kalde sig frivillig vært i Nationalpark 
Thy. Kursusrækken er endvidere obligatorisk for Natio-
nalpark Thys formidlingspartnere. Kurserne er dog åbne 
og gratis for alle interesserede, frivillig eller ej.

I foråret 2020 blev et kursusforløb i tysk etableret for de 
frivillige, der ønsker at øge kendskabet til et sprog, der 
tales af mange af nationalparkens besøgende. Kursus-
forløbet måtte dog stoppe før tid grundet corona.  De 
frivillige blev i foråret også tilbudt at deltage i et formid-
lerkursus ’Styrk din gennemslagskrat som formidler’. 

Hvert år betaler nationalparken desuden for de frivilliges 
deltagelse i BFN’s relevante naturkurser, som er med til 
at øge deres kvalifikationer i det frivillige arbejde. 

Der har i foråret 2020 været afholdt online kurser for 
de frivillige, bl.a. i brug af den interne kommunikations-
platform efter behov.

INFORMATIONSARRANGEMENTER, 
INSPIRATIONSTURE OG STUDIETUR
De frivillige værter i Nationalpark Thy søger hele tiden 
ny inspiration. Således var der på budgettet for 2020 
afsat ekstra midler til en todages tur for de frivillige pga. 
10 års jubilæet. Turen blev planlagt af Nationalpark Thy 

VENNER til Nordtyskland, men måtte pga. pandemien 
aflyses, inden den blev planlagt i detaljer, for kort at 
blive erstattet af tanker om en kortere tur til Naturkraft 
i Ringkøbing. Også denne måtte dog aflyses, og håbet 
er derfor, at 2021 vil kunne byde på en tur, der samler 
de frivillige og giver dem et fælles udsyn og samtidig 
styrker det sociale fællesskab. 

I foråret blev der dog afholdt virtuelle arrangementer 
for de frivillige for at fastholde engagement og håb i en 
uvis tid. Mange frivillige havde mod på at mødes online 
og deltog i oplæg om årsberetningen, fortællinger fra 
Lodbjerg Fyr og gennemgang af større naturprojekter 
afholdt af Naturstyrelsen Thy. 

VÆRT PÅ TUR OG VED ARRANGEMENTER
Nationalparkværterne formidler om både naturen og 
kulturhistorie på et væld af forskellige ture og arran-
gementer. De tager imod passagererne på NT’s som-
merbusrute 88, hvor de fortæller om seværdigheder på 
ruten. De afholder gratis formidlingsture om det gamle 
Agger, klithedens kunstnere, Sorte Næse ved Lodbjerg 
og byder på vandretur fra redningsstationen i Lyngby til 
Batteriet fra 2. Verdenskrig. 

Hønsehuset ved Lodbjerg Fyr.
Foto: Nationalpark Thy
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De forskellige aktiviteter blev åbnet hen på sommeren, 
som lovgivningen nu tillod det i forhold til corona-situa-
tionen. Aktiviteten ”Gå i gang turene” blev startet efter 
sommerferien, og de fortsatte til slutningen af oktober. 
Der blev afviklet 12 ture med i alt 481 deltagere. Turene 
har haft en samlet længde på 72 km.

Som de foregående år har der også været afviklet 
”Spring på Cyklen”-ture. Der har været afviklet fem 
ture, deraf en aflyst pga. vejret, med i alt 23 deltager og 
ruternes samlede længde var 93 km. Tilsyneladende har 
tilslutningen til ”Spring på Cyklen”-turene, været hårde-
re ramt af corona-pandemien end de øvrige aktiviteter.

FOLK OG FISK
Til arrangementerne ’Folk og Fisk’ bød de frivillige vær-
ter igen i år på rundvisning på Stenbjerg Landingsplads. 
Dørene blev åbnet til nogle af de gamle, karakteristiske 
fiskerhuse på landingspladsen, og de frivillige fortalte 
om kystfiskeriet og livet på havet i dag og for 100 år 
siden. Efter rundvisningen var der smagsprøver på hjem-
mesaltet, -tørret og -røget fisk og formidling om, hvilke 
af nationalparkens planter, der er gode til snaps. ’Folk 
og Fisk’ blev igen i år afholdt hver onsdag i skolernes 
sommerferie og i efterårsferien. 

NATURENS BESØGSVENNER – OVERVÅGNING 
OG PLEJE AF SJÆLDNE PLANTER
Naturens Besøgsvenner er et Citizen science projekt, 
hvor frivillige hjælper med at få en større viden angåen-
de den natur, vi er med til at forvalte. 

Naturens Besøgsvenner har til formål at følge og sikre 
pleje af sjældne plantearter i nationalparken, gennem en 
løbende monitering af en række populationer. Det sker i 
et samarbejde mellem Biologisk Forening for Nordvestjyl-
land (BFN), Naturstyrelsen Thy og Nationalparkfond Thy.  

BFN er dataansvarlig og videreformidler data til Natursty-
relsen, som anvender data dels til planlægning af plejetil-
tag og dels til de såkaldte ”pas på-kort”, som anvendes 
til at sikre en skånsom drift af deres arealer. National-
parkfond Thy og BFN koordinerer de årlige indsatser – og 
nationalparkfondens frivillige udgør besøgsvennerne. 

Et årsforløb i Naturens Besøgsvenner starter med ko-
ordinering, af hvilke forekomster der skal besøges og 
af hvem. Herefter afholdes der opstartsmøde med de 
frivillige, dataindsamling, analyse af data og endeligt 
et afsluttende evalueringsmøde. Koordineringsarbejdet 
m.m. gennemføres i samarbejde mellem de involverede 
parter. 

I sommerhalvåret slår flere af de gamle fisker-
huse dørene op hver onsdag eftermiddag til 

arrangementet: Folk og Fisk.
Foto: Kristian Amby
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Projektet har kørt siden 2013, og det har vist sig, at ca. 
15 frivilliggrupper fungerer optimalt. Tilslutningen til 
projektet kan ses i tabellen:.

Antal  
grupper

Antal  
frivillige

Antal tilsete 
forekomster

2013 5 10 16

2014 12 20 46

2015 11 18 62

2016 14 22 58

2017 14 24 69

2018 16 29 71

2019 16 30 64

2020 13 23 47

De frivillige besøgsvenner er meget engagerede i arbej-
det, og de gør sig gode overvejelser under dataindsam-
lingen. 

Der indgår ca. 250 planteforekomster i projektet fordelt 
på 19 arter. Med undtagelse af skotsk lostilk registreres 
bestandene i en fireårig cyklus (skotsk lostilk, registreres i 
en otteårig cyklus). Ved registrering af plejebehov aftales 
eventuelle plejetiltag nærmere med lodsejeren. 

STIVOGTERE
Stivogterprogrammet, som er forankret hos foreningen 
Nationalpark Thy VENNER, blev oprettet allerede før, 
at nationalparken formelt blev etableret. De omtrent 
44 vandreruter i nationalparken har således i dag alle 
mindst én vogter eller et vogter-par tilknyttet. Stivogter-
ne sørger for, at der ser ordentligt ud på vandrestierne 
og indrapporterer større gener til gruppens tovholder, 
som er ansvarlig for samarbejdet med Naturstyrelsen Thy. 
Vogterne hjælper også Naturstyrelsen Thy og National-
park Thy med at fylde vandretursfoldere op ved stierne. 

PLEJE AF GRAVHØJE
Nationalpark Thy VENNER har adopteret plejen af ni 
gravhøje nær Tyskebakken i Stenbjerg Klitplantage. 
Gravhøjene er i 2020 af to omgange ved frivillige kræf-
ter blevet ryddet for opvækst af kulturhistoriske hensyn, 
så de fremstår synlige og ikke gror til. Rydningen blev i 
2020 foretaget af bestyrelsen for Nationalpark Thy VEN-
NER alene uden andre deltagere, da corona-pandemien 
begrænsede deltagerantallet. 

Liden ulvefod.
Foto: Jens Kristian Kjærgård
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9. KOORDINATIONSFORUM FOR 
ERHVERVSUDVIKLING

10. NATIONALPARK THY  
PRODUKTER

11. SOCIALØKONOMISKE 
VIRKSOMHEDER OG NYTTEJOBS

Der har siden 2016 været forskellige indledende forsøg 
på at få igangsat indsatsområdet – både i forhold til Thy 
Erhvervsforum og Thisted Kommunes erhvervssektion, 
uden at det dog er lykkedes - bl.a. grundet stillingsskift.

Corona-pandemien i 2020 var medvirkende til, at 
indsatsområdet heller ikke kom i gang i 2020, selvom 
der var afsat midler i budgettet til en foranalyse og en 
konference. Midlerne hertil er derfor reserveret til 2021.   

Nationalparkfondens sekretariat har desuden holdt 
møder med Dansk Kyst- og Naturturisme, Destination 
Nordvestkysten (en ny organisation), Thy Turistforenings 
nye turistchef og medvirket i et strategiseminar, som 
Destination Nordvestkysten afholdt umiddelbart inden, 
at hele Nordjylland i efteråret blev lukket ned i nogle 
uger som led i smittebekæmpelsen i forhold til coro-
na-pandemien. Alt sammen skal sikre, at udviklingen i 
turisme i (og tæt på) Nationalpark Thy sker på et bære-
dygtigt grundlag. 

FORMIDLINGSPARTNERSKAB
Beslægtet med indsatsområdet er dog certificeringsord-
ningen for formidlingspartnerskaber.

Formidlingspartnerskabet er for organisationer og 
personer, der udøver personlig formidling i National-
park Thy. I december 2019 godkendte bestyrelsen nye 
kriterier for at indgå i partnerskabet. Ansøgningsfristen 
var den 1. maj 2020 og herefter fik fem organisationer/
virksomheder og seks enkeltpersoner en godkendelse på 
betingelse af, at de lever op til alle kriterier inden den 1. 
januar 2021. Deres godkendelse er gældende indtil den 
30. juni 2023. 

Ti af de treårige tilladelser til at bruge nationalparkens 
logo på produkter, der tidligere er givet, udløb i 2020 – 
og fem af producenterne genansøgte og fik tilladelserne 
fornyet. Dertil kom en ny ansøgning, der dog ikke le-
vede op til kriterierne. Dermed blev der givet tilladelser 
til at bruge logo på honning, kød fra får, der afgræsser 
naturarealer, til marmelader, sennep, sirup, sauce, salt, 
snaps og gin med urter og bær fra Nationalpark Thy. 
Alt sammen enten baseret på vilde planter og husdyr i 
nationalparken.  

Der har ikke været fundet den fornødne tid til at få 
indsatsområdet i gang heller i 2020. Kommunen ventes 
at skulle have en væsentlig og ledende rolle i arbejdet, 
hvis det skal lykkes. 
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12. NATIONALPARKEN I SKOLEN OG SKOLEN I NATIONALPARKEN

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

JUNIOR RANGER
I skoleåret 2019/2020 gennemførte Snedsted Skole i sam-
arbejde med Nationalpark Thy Klasseværelset et Junior 
Ranger -valgfag med 24 elever. Målet med valgfaget er, at 
en Junior Ranger kan formidle og bruge naturen på natu-
rens præmisser herunder udvise ansvarlig adfærd over for 
natur- og kulturværdier. Mange af de forløb, som anven-
des i Junior Ranger -undervisningen, kan også bruges af 
andre overbygningsklasser. 

UNDERVISNINGSFORLØB OG LÆRERKURSER
På nationalparkens hjemmeside ligger mere end 80 frit 
tilgængelige undervisningsforløb til brug i udeskole. 
Forløbne gør det muligt for alle klassetrin og fag at rykke 
undervisningen ud i nationalparken. Mange af undervis-
ningsforløbne er nye, og i 2020 blev flere klasser inviteret 
til at teste et eller to undervisningsforløb enten sammen 
med en naturvejleder eller alene med deres lærer. For-
løbene blev primært testet under forårets corona-ned-
lukning, hvor der generelt i landet kom et stort fokus på 
udeskole samt i efteråret i uge 37 i forbindelse med Na-
turens Dag. I alt blev fire forløb testet af 13 skoleklasser. 

To lærerkurser blev gennemført i 2020 med fokus på at 
understøtte lærerne i at flytte undervisningen ud i NP 
Thy. Yderligere to kurser/oplæg blev aflyst grundet coro-
na. De afholdte kurser omhandlede: 

• Temadag om udeskole, natur og friluftsliv i skolen. 
Afholdt i samarbejde med DGI, Thisted Kommune 
og Naturstyrelsen Thy. 16 deltagere. 

• Fang naturens øjeblikke på fotos. Afholdt i samar-
bejde med BFN Fotokurser og Thisted Kommune. 13 
deltagere. 

NATIONALPARKSKOLEN – ET KOMPETENCELØFT 
FOR LOKALE BORGERE, FRONTPERSONALE, 
FRIVILLIGE OG FORMIDLERE
Nationalparkskolen dækker over alle de kurser og 
andre læringstilbud, der henvender sig til alle lige fra 
den nysgerrige lokale borger eller sommerhusejer, til 
frontpersonalet i turistbranchen og detailhandlen, der 
ønsker at kunne servicere sine kunder med lidt viden om 
nationalparken til nationalparkens frivillige formidlere 
og formidlingspartnere. 

I 2020 tilbød nationalparkskolen basiskurser både i for-
året og efteråret. Kurserne er obligatoriske for frivillige 
og formidlingspartnere men alle, der er nysgerrige på 
nationalparken, er velkomne til at deltage, og det er 
gratis. For frivillige og formidlingspartnere blev der af-
holdt et kursus i formidling ’Styrk din gennemslagskraft 
som formidler’ og de frivillige kunne deltage i et tysk-
kursus.  For mere information om kurser se: 8. Netværk 
af frivillige, Kurser for frivillige.  

Lærerkursus.
Foto: Nationalpark Thy
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13. FORSKNING I NATIONALPARK THY OG BROBYGNING TIL BOSÆTNING

NATIONALPARK THYS LITTERATURDATABASE
I samarbejde med Thisted Bibliotek er der tidligere 
blevet etableret en litteraturdatabase (http://litteraturda-
tabasen.nationalparkthy.dk/), som gør det lettere for 
forskere og andre at finde litteratur relateret til national-
parken. Databasen søges løbende opdateret.

FORSKNINGSPROJEKTER
Nationalparkfond Thy har en stor interesse i at få stude-
rende fra forskellige forsknings- og undervisningsinstitu-
tioner til området for at fortage forskellige undersøgel-
ser i området. Dels giver det de studerende et forhold 
til Thy, men det giver også en viden omkring naturen i 
Thy, som kan forbedre den forvaltning, der bliver udøvet 
i området. Da nationalparken ikke just ligger i cykelaf-
stand fra de forskellige forskningsinstitutioner, har nati-
onalparkfonden valgt at dække udgifter til transport og 
overnatning til de studerende, der vælger at komme til 
nationalparken for at foretage deres studier. Derudover 
er vi også behjælpelige med sparring/vejledning i den 
ene eller den anden form.

I 2020 er der dækket udgifter og/eller bidraget med 
vejledning i forbindelse med følgende projekter: 

• Undersøgelse af muligheden for at lave artsbe-
stemmelser af planter ved hjælp af molekylære 
metoder (KU)

• Forskning i ressourcehabitat for ensian-blåfugl i 
Nationalpark Thy (AU)

• Et bachelorprojekt om Nationalpark Thy Trædesten 
til Naturen på Hanstholm Fyr (UCN). 

Herudover har Nationalpark Thy i 2020 – ligesom de 
foregående tre år – været værter for besøg af en gruppe 
arkitektstuderende fra Kunstakademiet i København, 
som over tre uger i efteråret på forskellig vis har arbej-
det med bygningskomplekser til kropskultur og sup-
plerende udadvendte funktioner i en lokal kontekst i 
Agger, nationalparken og Thy i øvrigt. 

Et projekt, der har været flere år undervejs, og som har 
involveret flere kandidatspecialer som forundersøgelser, 
har i 2020 i et samarbejde mellem Københavns Univer-
sitet og Aarhus Universitet fået tildelt betydelige midler 
fra 15. Junifonden til et projekt om molekylær inven-
tering inden for artsdiversitet med fokus på klithedens 
planter i Nationalpark Thy. Projektet løber over perioden 
fra oktober 2020 til og med september 2022 og invol-
verer både feltarbejde, laboratoriearbejde og formidling 
i Nationalpark Thy.  Nationalparkfonden bidrager med 
vejledning i nationalparken og koordinering af formid-
lingen i Nationalpark Thy og indgår i referencegruppen 
for projektet. 

En lektor emeritus ved Aarhus Universitet har i et sam-
arbejde mellem Naturstyrelsen Thy og Nationalparkfond 
Thy siden 2017 undersøgt edderkoppe-faunaen i for-
bindelse med de store rydninger af rynket rose, som er 
foretaget over en årrække i forbindelse med et EU-Life 
projekt. Denne undersøgelse blev afsluttet og viste, at 
ud over, at det bare sand giver grobund til stedmoder-
blomst, strandsnerle, skotsk lostilk og bedre levevil-
kår for markfirben, giver sandet også liv til en række 
sjældne edderkopper som fx klitspringedderkoppen og 
klitgraveedderkoppen. 

En selvstændig konsulent har i 2020 fået tildelt midler 
fra 15. Junifonden til projektet: ”Sammenhængende 
natur i Nationalpark Thy - veje til optimering af biodi-
versitet”, som har til hensigt at bidrage med den nyeste 
viden fra forskningen til tredje nationalparkplan for Na-
tionalpark Thy 2022-28.  Nationalparkfond Thy indgår i 
følgegruppen til projektet. 

I et samarbejde med DCE, Aarhus Universitet, samt 
Naturstyrelsen Thy, Thisted Kommune og Nationalpark-
fond Thy er der i 2020 blev lavet langt det største stykke 
arbejde for at genere viden om forskellige truede arters 
præferencer ift. habitater – de såkaldte ressourcehabi-
tater. For at favne så mange arter som muligt i natur-
projekter, er det vigtigt at vide, hvilke krav de forskellige 
arter har. Dette projektet er et forskningsprojekt, der 
undersøger mulighederne for at lave en inddeling af 
arter i forskellige ressourcehabitater. Projektet afsluttes 
i 2021, og viden fra projektet vil indgå i den kommende 
nationalparkplan.
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NATIONALPARKPLANENS ØVRIGE PRIORITEREDE INDSATSOMRÅDER (14-22)

Bestyrelsen har til enhver tid mulighed for ud over 
de højest prioriterede indsatsområder at gennemføre 
projekter i øvrigt fra lavere prioriterede indsatsområder. 
Det kan fx ske, hvor der er andre, der tager initiativ til 
noget, som nationalparkfonden med fordel kan bidrage 
til. Eller det kan være i tilfælde, hvor nogle forudsætnin-
ger har ændret sig siden nationalparkplanens tilblivelse, 
og der er opstået et problem, som bestyrelsen beslutter 
sig for at søge løst. 

15. BEKÆMPELSE AF INVASIVE ARTER
Naturstyrelsen Thy og Thisted Kommune har i 2019 af-
sluttet EU Life Redcoha-projektet, som har omfattet rod-
fræsning m.v. at store bestande af rynket rose i Natura 
2000 områderne i Nationalpark Thy.  Arbejdet har været 
fulgt af en forsker fra Aarhus Universitet, som i 2020 
kunne løfte sløret for, at det bare sand skaber gode 
levevilkår for sjældne og specialiserede edderkopper. 

18. ETABLERING AF HELÅRSGRÆSNING I STORE 
FOLDE
INDHEGNING SYD FOR KLITMØLLER
I et samarbejde mellem Naturstyrelsen Thy, Thisted 
Kommune og Nationalparkfond Thy blev der i 2019 søgt 
midler hjem hos Landbrugsstyrelsen til at etablere en 
indhegning af et godt 200 ha stort klithedeareal mellem 
Klitmøller og Vangså. Området skal afgræsses af heste 
året rundt eventuelt i en kombination med kreaturer. 
Effekten af afgræsningen på vegetationen vil blive un-
dersøgt i et samarbejde mellem Thisted Kommune, Na-
turstyrelsen Thy og Nationalparkfond Thy. Moniterings-
programmet er - sammen med et tilsvarende projekt syd 
for Limfjorden – tildelt midler fra 15. Junifonden. Det 
betyder, at det kan ske med en høj faglighed. Håbet er, 
at der bl.a. skabes mere åbent sand i området gennem 
dyrenes tråd, og der dermed skabes mere dynamik og 
en større biodiversitet. Det forventes, at projektet kan 
sættes i gang i 2021.

20. FACILITETER
Der henvises til indsatsområde 6. Gennemgående stier 
og faciliteter til ophold i naturen.  

NATIONALPARKPLAN 2022-28
Arbejdet med at udarbejde en nationalparkplan er be-
skrevet i lov om nationalparker. Hvert 6. år skal planen 
revideres, og hele processen med en revision tager 
omkring to år, fra den sættes i gang af bestyrelsen og til 
den endelige plan kan vedtages og træde i kraft. 

I foråret 2020 igangsatte bestyrelsen derfor processen 
med udarbejdelse af de to lovbestemte elementer: En 
evaluering af den indeværende planperiode samt en be-
skrivelse af udviklingen i og omkring Nationalpark Thy. 
Henover sommeren og efteråret blev der gennemført en 
12 uger lang idéfase, hvor offentligheden havde mulig-
hed for at komme med forslag til den kommende plan. 
Idéfasen blev skudt i gang med dels et møde for alle 
frivillige i Nationalpark Thy og dels et offentligt møde 
afholdt i Videncenter Thy-Mors i Thisted og annonceret 
bredt. Mange borgere mødte op med gode spørgsmål, 
forslag og ideer til den kommende plan. 

Idéfasen blev afsluttet den 18. oktober. Der kom samlet 
set 120 forslag til planen. 69 forslag konkret til planen 
for den eksisterende nationalpark fra 41 forslagsstillere, 
hvoraf flere dækker over en eller flere organisationer. 51 
forslag vedrørte herudover forslag om en udvidelse af 
Nationalpark Thy til Bulbjerg. 

Rådet og bestyrelsen arbejder med de indkomne forslag 
med henblik på, at bestyrelsen i sommeren 2021 kan 
sende et udkast til plan i høring i offentligheden – igen 
i 12 uger. Planen skal være endeligt godkendt senest 
den 31. marts 2022 og træde i kraft den 1. april 2022. 
Bestyrelsen har besluttet at arbejde med to overordne-
de temaer: ”Vildere natur” og ”Bæredygtig udvikling” 
samt en række tværgående indsatser. 

Forslaget om at udvide nationalparken behandles sær-
skilt, da det er op til miljøministeren at træffe beslut-
ning om en eventuel udvidelse. På baggrund af henven-
delser fra borgere m.m. gennem de seneste par år og en 
dialog med Thisted Kommune, afholdt Nationalparkfond 
Thy i oktober 2020 et offentligt møde med oplæg fra 
nationalparkgruppen i Lildstrand, Dansk Ornitologisk 
Forening samt nationalparken, hvor der var mulighed 
for komme med spørgsmål og tilkendegive sin mening 
forud for en eventuel videre proces. Mødet blev stream-
et live via Facebook for at give så mange som muligt 
mulighed for at deltage på trods af corona og mange 
benyttede sig af den online mulighed.

Mødet gav efterfølgende anledning til, at et flertal i be-
styrelsen besluttede at bakke op om markante udvidel-
ser af nationalparken. Den videre proces afklares med 
Thisted Kommune og Miljøministeriet. 
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PROJEKT- 
ANSØGNINGER

NATIONALPARKERNES 
FORMANDSFORUM

Sportgoodsfonden valgte i 2020 at imødekomme en an-
søgning om bidrag til tre film i Nationalparkcenter Thy 
med et beløb på 1.05 mio. kr. Filmene skal inspirere, 
motivere og vække de besøgende for formidlingstema-
erne – klitheden, sandflugten og Nationalpark Thy.  

Tildelingen er samtidig en anerkendelse af de aktivite-
ter, som Nationalpark Thy gennemfører fra de gamle 
redskabshuse på Stenbjerg Landingsplads, og fonden 
finder det vigtigt, at såvel udstilling som aktiviteter her 
fastholdes fremover, også efter det nye nationalparkcen-
ter er etableret. 

Samarbejdspartnerne Thisted Kommune og Naturstyrel-
sen Thy har herudover i 2020 indvilget i at bidrage med 
hver en tredjedel af udgifterne til et nyt nedsivningsan-
læg ved Lodbjerg Fyr.  

Der er herudover som led i samarbejdsaftalen omkring 
Lodbjerg Fyr søgt og modtaget midler fra Realdania 
til bedre at kunne håndtere de udfordringer, der har 
været i 2020 i forhold til parkering, ankomst og logistik 
omkring fyrets daglige drift på tidspunkter, hvor der er 
mange besøgende.

De fem bestyrelsesformænd fik d. 15. januar 2020 
foretræde for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, 
hvor de fik lejlighed til at give en kort status efter 12 
år med nationalparkloven samt fortælle om nogle af de 
udfordringer, der skal løses for at øge mulighederne for 
at leve op til Folketingets forudsætninger for national-
parkernes virke, når det gælder formålet om at styrke 
og udvikle nationale naturværdier. 

Der har i 2020 været holdt et møde i nationalparkernes 
formandsforum, hvor der blev drøftet sager af fælles in-
teresse og udvekslet erfaringer blandt nationalparkernes 
formænd og ledere. Dertil kommer, at formandsforum 
i december havde et møde med Miljø- og Fødevaremi-
nisteriets departement, Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen 
omkring samarbejdet. Grundet den problematik, der 
blev identificeret i 2017 omkring udbetaling af erstat-
ning i naturgenopretningsprojekter og EU’s de minimis 
forordning, har formandsforum i 2020 taget initiativ til 
at få Kammeradvokaten til at udarbejde et notat, der 
forventes færdigt i foråret 2021. 

Danmarks Nationalparker har desuden indgivet fælles 
høringssvar omkring flere tilskudsordninger, der skal 
kunne bidrage til arbejdet med at forbedre natur og 
biodiversitet – også i de danske nationalparker. 
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NETVÆRK OG 
SAMARBEJDE

COLD HAWAII-RÅDET
Nationalpark Thy har en plads i Cold Hawaii-rådet, der 
blev nedsat i 2017 af Thisted Kommune. Rådet er besat 
af frivillige og administrative repræsentanter for en 
række organisationer, der har interesse i at udvikle Cold 
Hawaii til gavn for surfsporten, erhvervslivet og turis-
men i kommunen. Det drejer sig om Surfklubben NASA, 
Friends of Cold Hawaii, Dansk Sejlunion, Dansk Surf- 
og Raftingforbund, Surfcompagniet Nr. Vorupør, Thy 
Erhvervsforum, Thy Turistforening, Thisted Kommune og 
Nationalpark Thy. Rådet har haft til opgave at udvikle 
en ny version af masterplanen for Cold Hawaii, der blev 
færdiggjort af rådgiverne i efteråret 2019. Masterplanen 
bygger videre på den trædestensmodel, som National-
park Thy har udviklet i samarbejde med Nordea-fonden. 
Masterplanen for Cold Hawaii foreslår således, at der 
udvikles både grønne (natur) og blå (surf) trædestene, 
og at surfing kan ses som en tredje aktivitet – ud over 
vandring og cykling. Masterplanen blev i starten af 2020 
afleveret til kommunalbestyrelsen i Thisted.  

NATURVEJLEDNING DANMARKS UDDANNELSESRÅD
Nationalpark Thys leder blev i 2020 personligt udpeget 
til at indgå i Naturvejledning Danmarks Uddannelsesråd 
sammen med repræsentanter fra Naturstyrelsen, Fri-
luftsrådet, Undervisningsministeriet, Institut for Natur-
fagenes Didaktik, Københavns Universitet, ASTRA, DGI 
Outdoor og Naturvejlederforeningen. Formålet er at råd-
give Naturvejledning Danmarks bestyrelse samt uddan-
nelsesudvalg i spørgsmål om udvikling og konsolidering 
af naturvejlederuddannelsen, der certificerer naturvej-
ledere til at bære Ugle-logoet som dokumentation for 
gennemført uddannelse. Uddannelsesrådet er nedsat i 
en foreløbig periode for 2020-23. 

NETVÆRK OG SAMARBEJDE I ØVRIGT
Nationalparkens sekretariat har i 2020 vedligeholdt 
og udbygget et rigt netværk af samarbejdsparter m.v. 
Grundtanken er, at det er af største vigtighed at akti-
vere de mange kræfter, der findes i samfundet omkring 
os – lokalt, regionalt, nationalt og internationalt – som 
arbejder med emner af relevans for Nationalpark Thy. 

Bl.a. herfor er Nationalpark Thy medlem af EUROPARC 
Federation, men har kun deltaget i virtuelle arrange-
menter i 2020 grundet corona-pandemien. 

Medvirken i møder, konferencer og workshops i en 
række relevante fora og netværk i Danmark har i 2020 
været på et minimum grundet corona-pandemien. En 
konference om bæredygtig turisme, der skulle have 
markeret Nationalpark Vadehavets 10-års jubilæum, 
blev flyttet fra en fysisk konference i Esbjerg til at være 
en online konference. Flere af nationalparkens bestyrel-
sesmedlemmer deltog i konferencen ligesom også et par 
af de ansatte i nationalparkens sekretariat. 

Derudover har sekretariatet medvirket i et møde om et 
muligt samarbejds- og forskningsprojekt med National-
museet, Museum Thy og Aarhus Universitet, 
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BEMÆRKNINGER TIL 
ÅRSREGNSKABET

OVERSIGT  
OVER BILAG

Det bemærkes, at der har været 50.000 kr. i indtæg-
ter på Nationalpark TV, selvom sendetilladelsen udløb 
med udgangen af 2019. Det skyldes, at der i foråret 
2020 blev uddelt såkaldte U-bodsmidler fra Radio- og 
TV-nævnet, som er udbetalt på baggrund af tv-udsen-
delser produceret og sendt i 2019. De 50.000 kr. er 
Nationalpark Thys andel i midlerne til Nordvestjysk Lokal 
TV. Indtægterne er kommet langt senere, end det har 
været muligt at tage dem med i 2019-regnskabet, da 
det ikke var kendt, hvor stort beløbet blev (og om de 
blev udbetalt). Nationalpark TV er sendt som led i sen-
detilladelser på Kanal Midt-Vest i årene 2009-2019. Der 
er ikke søgt sendetilladelse fra 2020 og frem. Derfor har 
der heller ikke været nogen udgifter hertil i 2020.  

Naturstyrelsen har lavet en korrektion af feriepenge-
forpligtelsen i forhold til 2019, da der i vejledningen til 
beregningen var en fejl, som ramte alle ansatte i staten. 
Fejlen vedrørte manglende modtagelse af egetbidrag til 
pension. Feriepengeforpligtelsen er herudover korrigeret 
i forhold til ansættelser i løbet af året.  

REDEGØRELSE FOR RESERVATION
Årets økonomiske resultat viser et resultat på 1,8 mio. 
kr., som medvirker til, at Nationalparkfond Thys opspa-
ring med udgangen af 2020 var på 8,8 mio. kr. Heraf 
er 0,5 mio. kr. reserveret til gennemførelse af projekter, 
det ikke har vist sig muligt at gennemføre i 2020 (især 
på grund af corona-pandemien), samt 1,8 mio. kr. til 
naturgenopretningsprojektet Grønslets Rende, som pt. 
er sat i bero, mens der pågår en afklaring vedr. even-
tuel karambolage med EU’s de minimis forordning. De 
resterende 6,4 mio. kr. er reserveret til delvis at dække 
egenfinansieringen af de mange eksternt finansierede 
projekter under ”Trædesten til naturen” (4,1 mio. kr.), 
dels til uforudsigelige udgifter (2,4 mio. kr.) i forbindelse 
med afslutningen af det største eksternt finansierede 
projekt i en dansk nationalparkfond (samlet projektsum 
ca. 81 mio. kr.). En oversigt over reservationerne kan 
findes i bilag 3.   

EVENTUALFORPLIGTELSER
Nationalpark Thy er blevet indbragt for Voldgiftsnævnet 
for Bygge og Anlæg med påstand om betaling af kr. 
256.000 i en entreprisesag vedr. restaurering af Lod-
bjerg Fyr. Sagen forventes afgjort i 2021.

BILAG 1.  
ÅRSRAPPORTBILAG FRA MILJØSTYRELSEN. 

BILAG 2.  
SAMLET OVERSIGT OVER TILSAGN, TILSKUD M.V. 
TIL NATIONALPARK THY 2008-20. 

BILAG 3. 
RESERVATIONER ULTIMO 2020.

BILAG 4. 
OVERSIGT OVER AKTIVITETER I NATIONALPARK 
THY 2020 I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSENS 
FORMÅL OG MÅLSÆTNINGER. 

BILAG 5. 
OVERSIGT OVER NATIONALPARKFOND THYS 
ORGANISATION.
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BILAG 1.   
ÅRSRAPPORTBILAG FRA MILJØSTYRELSENS ÅRSRAPPORT

BIDRAG FRA NATIONALPARKFOND THY TIL 
ÅRSRAPPORT FOR 2020  
 
UDDRAG FRA ÅRSBERETNING:
Nationalparkfond Thy har i 2020 arbejdet for at styrke 
sammenhængen i klitnaturen især på privatejede arealer 
omkring Lyngby, samt at genskabe naturlige vand-
standsforhold på flere arealer, bl.a. ved Messingtoft San-
de. Afklaring i forhold til indgåelse af aftaler på større, 
privatejede arealer i relation til EU’s de minimis forord-
ning pågår stadig i ministeriet. En basisregistrering af 
nationalparkens planter er nået 429 forskellige arter på 
361 lokaliteter og en basisregistrering af dagsommer-
fugle er påbegyndt. Begge registreringer ventes afsluttet 
i 2021. Etableringen af Nationalparkcenter Thy blev 
årets største opgave økonomisk set. De første spadestik 
blev taget i fællesskab af vores miljøminister, borgme-
ster og bestyrelsesformand d. 24. januar sammen med 
200 børnehavebørn. Centret, der er blevet en realitet 
takket være store donationer fra Thisted Kommune, en 
række fonde, virksomheder, foreninger og privatperso-
ner, indvies i foråret 2021. Lodbjerg Fyr og Stenbjerg 
Landingsplads – og Nationalpark Thy i det hele taget 
– trak rigtigt mange besøgende til, selvom åbningen 
af besøgsstederne blev udsat pga. corona-pandemien. 
En ny folder over nationalparkens nordlige halvdel blev 
udgivet i forsommeren. Shelterpladsen ved Lodbjerg Fyr 
er i samarbejde med Naturstyrelsen blevet udbygget, og 
rummer nu også mulighed for at kørestolsbrugere kan 
få en overnatning i det fri. Netværket af frivillige fortsat-
te med at vokse til ca. 180, selvom corona-pandemien 
vendte op og ned på mange menneskers hverdag. Ar-
bejdet med tilvejebringelse af den næste nationalpark-
plan for årene 2022-28 blev indledt med en forslags- og 
idéfase henover sommeren. Der kom i alt 120 forslag fra 
offentligheden til planen.

KORTE FAKTA OM NATIONALPARKEN:
Nationalparkfond Thy har til ansvar at etablere og 
udvikle Nationalpark Thy, der med 244 km2 rummer en 
enestående og storslået klitnatur, der er skabt af havet, 
vinden, sandet og saltet. Området rummer desuden en 
historie, der vidner om menneskets kamp mod sandet 
gennem århundreder. Visionen er, at den værdifulde 
natur styrkes og beskyttes, og samtidig kan være til 
glæde for mange besøgende og til gavn for lokalsam-
fundet. Nationalparkfonden beskæftigede ultimo 2020 
10 ansatte (heraf 1 på barsel). Hertil kommer en stor 
indsats fra de medvirkende organisationer samt ca. 180 
aktive frivillige.
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RESULTATOPGØRELSE:

INDTÆGTER (kr)

Finanslovsbevilling

Bevilling 9.300.000

Finanslovsbevilling i alt 9.300.000

Øvrige Indtægter

NPT Administration, budget og bevilling 694

NPT Nationalpark TV 50.000

NPT Forøge sammenhæng i klithedenatur 40.000

NPT Vores Natur 60.047

NPT Lodbjerg Fyr 501.057

NPT Lodbjerg Fyr, kaffestue 488.412

NPT Stenbjerg Landingsplads 81.408

Øvrige indtægter i alt 1.221.617

Indtægter vedr. eksternt finansierede projekter i 2020

Trædesten til naturen Lodbjerg Fyr -27.134

Trædesten til naturen Nationalparkcenter Thy 12.979.237

Trædesten til naturen Bedre forhold mellem natur og mennesker 354.880

Trædesten til naturen Formidling og friluftsliv 2.172.966

Trædesten til naturen Involverende naturformidling 10.823

Indtægter vedr. eksternt finansierede projekter i 2020 i alt 15.490.772

INDTÆGTER I ALT 26.012.389
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UDGIFTER (kr)

Udviklings- og driftsopgaver

NPT Administration, budget og bevilling 1.152.429

NPT Bestyrelse, råd og udvalg 575.549

NPT Nationalparkplan & beretning 456.186

NPT Team- og kompetenceudvikling 80.723

NPT Øget feriepengeforpligtelse m.m. 138.177

NPT Naturlig hydrologi 441.711

NPT Forøge sammenhæng i klithedenatur 1.197.654

NPT Vidensgrundlag for adaptiv naturforvaltning 790.870

NPT Vestergaard - Ensianblåfugl 98.513

NPT Informationsvirksomhed 191.762

NPT Et stærkt brand, inkl. formidling 246.631

NPT Naturmøde Hirtshals 641

NPT Formidlingssteder 106.275

NPT Nationalparkcenter Thy 60.165

NPT Lodbjerg Fyr 475.228

NPT Lodbjerg Fyr, kaffestue 270.211

NPT Stenbjerg Landingsplads 136.574

NPT Svaneholmhus 128.840

NPT Toilet, Lange Mole Vej 77.780

NPT Forskning og brobygning 70.956

NPT Nationalparken i skolen 11.525

NPT Netværk af frivillige 170.068

NPT Koordinationsforum for erhvervsudvikling 16.913

NPT Nationalpark Thy produkter 24.247

NPT Vores Natur 155.247

UDVIKLINGS- OG DRIFTSOPGAVER I ALT 7.074.877
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Udgifter vedr. eksterntfinansierede projekter i 2020 (kr)

Trædesten til naturen Lodbjerg Fyr 19.874

Trædesten til naturen Nationalparkcenter 14.209.004

Trædesten til naturen Bedre forhold mellem natur & mennesker 447.055

Trædesten til naturen Formidling & friluftsliv 2.464.964

Trædesten til naturen Involverende naturformidling 14.074

Udgifter vedr. eksterntfinansterede projekter i 2020 i alt 17.154.971

UDGIFTER I ALT 24.229.847

ÅRETS RESULTAT 1.782.542

Opsparing (kr)

Opsparingen ultimo 2020 udgjorde: 8.810.115

Opsparingen er reserveret som egenfinansiering ift. eksternt finansierede projekter under Trædesten til naturen 
til en samlet værdi af ca. 81 mio. kr. alt inklusive (både kontant tilskud og in kind tilskud), samt til gennemfø-
relse af naturgenopretningsprojekt ”Grønslæts Rende”, der afventer ministeriets afklaring i relation til EU’s de 
minimis forordning.

Øvrige balanceposter. (kr)

Arbejde udført for fremmed regning. tilgodehavender i alt: 22.589.386

Trædesten til naturen Lodbjerg Fyr 1.389.514

Trædesten til naturen Nationalparkcenter 14.586.029

Trædesten til naturen Bedre forhold mellem natur & mennesker 1.550.890

Trædesten til naturen Formidling & friluftsliv 4.420.303

Trædesten til naturen Ekstra Frivilligkoordinator (LØN) 483.749

Trædesten til naturen Involverende naturformidling 158.901

(kr)

Deposita i alt 30.200

Lodbjerg Fyr Voldgiftssag 30.000

Stenbjerg Landingsplads Nøgle 200
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Kreditsaldo vedr. MobilePay:                  1.099

Hensættelse, feriepengeforpligtelse og flex 844.688

Nationalparkfond Thy har følgende hensættelser til tilskud: 25.000

Tilskud til Nationalpark Thy Venner 25.000

 

NOTE OM ANLÆGSAKTIVER: 
Nationalparkfond Thy har et enkelt anlægsaktiv: Svaneholmhus, Aggervej 35, 7770 
Vestervig, der blev opført i 2012 for ca. 3,5 mio. kr.

Torben Juul-Olsen 
Bestyrelsesformand 

 
 
Else Østergaard Andersen 
Leder

LEDELSESPÅTEGNING:
Nationalparkfond Thys regnskab indgår i henhold til indgåede aftaler i Miljøstyrelsens årsrapport for 2020. Regn-
skabet udføres af Naturstyrelsen, mens Miljøstyrelsen fører tilsyn med nationalparkfondene. Årsregnskabet indgår 
desuden som bilag til nationalparkfondens årsberetning for 2020. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiviteter for perioden 1. januar 
2020 til 31. december 2020. 

Hurup d. 8. marts 2021
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BILAG 2.  
OVERSIGT OVER EKSTERNE TILSAGN, 
NATIONALPARK THY 2008-2019

DIREKTE TILSAGN OM 
TILSKUD

VÆRDI FOR  
NP THY

Radio- og TV-nævnet Tilskud til Nationalpark TV, 2009-2013 610.439

Friluftsrådet Tilskud til FormidlingsNetværk Nationalpark Thy 2011-2013 1.300.000

Thisted Kommune Tilskud til istandsættelsesarbejder på Lodbjerg Fyr 2011-2012 200.000

Lokale- og Anlægsfonden Tilskud til Svaneholmhus, faciliteter 300.000

Arbejdsmarkedets Ferie-
fond

Tilskud til Svaneholmhus, formidling 650.000

Snedsted Nørhå Spare-
kasses Jubilæumsfond

Tilskud til film om Ålvand Klithede 35.000

Færch fonden Tilskud til forprojekt, Lodbjerg Fyr 100.000

Region Nordjylland Tilskud til projekt "Erhvervsudvikling i Nationalpark Thy - net-
værksdannelse og kompetenceudvikling"

250.000

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

600.000

Naturstyrelsen Tilskud til Lodbjerg Fyr - restaurering og formidling 500.000

Thisted Kommune Tilskud til Lodbjerg Fyr - restaurering og formidling 600.000

Friluftsrådet Tilskud til "På sporet af Nationalpark Thy 72.500

Region Nordjylland Tilskud til "Nationalpark Thy Møbler" 155.000

Friluftsrådet Tilskud til FormidlingsNetværk Nationalpark Thy 2014-2016 1.170.000

Thisted Kommune Tilskud til Nationalparkcenter Thy 2.000.000

Region Nordjylland, 
Thisted Kommune og Thy 
Turistforening

Tilskud til "Mere end øjet ser" 280.000

Friluftsrådet Tilskud til "Mistbænk binder skoler og Nationalpark Thy sammen" 14.700

Friluftsrådet Tilskud til High5 - formidling af karakteristiske arter 30.000

Børns møde med kunsten Tilskud til "Landshape - udvikling og afprøvning af undervisnings-
forløb

34.533

Realdania Tilskud til Lodbjerg Fyr - restaurering og formidling 3.600.000

Thisted Kommune Øget tilskud til Lodbjerg Fyr - restaurering og formidling 800.000

Friluftsrådet Tilskud til "High5 - Historic" 65.500

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

2.098.500
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Nordea-fonden Tilskud til "Trædesten til naturen" 13.820.000

Naturstyrelsen Thy Tilskud til restaurering af klimaskærmen på Lodbjerg Fyr 600.000

Thisted Kommune Tilskud til "Trædesten til naturen" 5.000.000

Vækstforum Nordjylland: 
Regionsrådets udviklings-
midler

Tilskud til "Trædesten til naturen" 2.800.000

Friluftsrådet Tilskud til "Involverende naturformidling" 370.000

Johanne Henriette og 
Hans Kr. Madsens Hjæl-
pefond for Dyr af 31/12 
1999

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

30.000

Støtteforeningen Natio-
nalpark Thy m.fl. 

Tilskud til Nationalparkcenter Thy gennem indsamling blandt er-
hvervsliv, foreninger og private

1.505.000

Salg af tv-udsendelser 
(2010-2017)

TV Midt-Vest (Mokka), TV2 Nord (Salto) og TV2 Øst 2.328.500

Realdania Tilskud til Nationalparkcenter Thy 3.500.000

A. P. Møller Fonden Tilskud til Nationalparkcenter Thy 8.000.000

Oticon Fonden / William 
Demant Fonden

Tilskud til Nationalparkcenter Thy 1.000.000

Augustinus Fonden Tilskud til Nationalparkcenter Thy 3.000.000

Sportgoodsfonden Tilskud til formidling i Nationalparkcenter Thy 1.050.000

Thisted Kommune Bidrag til nyt nedsivningsanlæg v. Lodbjerg Fyr 150.000

Realdania Tilskud til opgradering af arealerne foran Lodbjerg Fyr 700.000

Naturstyrelsen Tilskud til opgradering af arealerne foran Lodbjerg Fyr 200.000

VÆRDI AF DIREKTE 
TILSKUD I ALT

59.519.672

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

Erhvervsministeriets kon-
kurrenceudsatte pulje

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

3.764.600

Radio- og TV-nævnet Tilskud til Nordvestjysk Lokal TV  (2014-19) 2.366.093

VÆRDI AF PARTNERSKABERNE FOR NATIONALPARK THY OG PROJEKTET I SIN HELHED 6.130.693

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

65.650.365
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OVERSIGT OVER ”IN KIND” TILSKUD TIL NATIONALPARK THY

TV Midt-Vest Stiller arkivmateriale gratis til rådighed for Nationalpark TV ikke værdisat

Thisted Kommune Betaler en del af huslejen for besøgscentret v. Stenbjerg Landings-
plads

ikke værdisat

Thisted Kommune Har overdraget en grund og saneret udenomsarealer ved Svane-
holmhus, Aggervej 35

300.000

Thisted Kommune Har givet tilsagn om vederlagsfri benyttelse af grund til National-
parkcenter samt værdi af p-pladser

3.000.000

Thisted Kommune Hanstholm Fyr, restaurering (igangværende) 16.000.000

Thisted Kommune Skoleindsats 600.000

Thisted Kommune Skolen i Nationalparken (Klasseværelset) 69.000

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

300.000

Thisted Kommune Produktion og opsætning af skilte til seværdigheder i NP Thy 180.000

Naturstyrelsen Thy Bidrag til nyt nedsivningsanlæg v. Lodbjerg Fyr 150.000

Naturstyrelsen Thy Opgradering af parkeringsplads ved Lodbjerg Fyr 100.000

IN KIND YDELSER I ALT 20.699.000

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

Arbejdsmarkedets Ferie-
fond, Trafikministeriet, 
m.fl. 

"Adgang til Nationalpark Thy" (projektejer Naturstyrelsen Thy) 31.231.227

Erhvervsministeriets kon-
kurrenceudsatte pulje

Oplevelsesbaseret Kystturisme, delprojekt "Kysten som servi-
celandskab" (Projektejer Visit Nordjylland)

500.000

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

313.000

15. Juni Fonden Mosserne i Nationalpark Thy (HabitatVision) 500.000

15. Juni Fonden Laverne i Nationalpark Thy (HabitatVision) 559.578

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

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

368.181

Realdania Yderområder på forkant (Thisted Kommune) 500.000

Danmarks Naturfred-
ningsforening med til-
skud fra VELUX FONDEN

Grønt Guld - aktiv i naturen: Folk & Fisk 16.000

EU Life+ Redcoha Naturstyrelsens andel af projektet, som udføres i Nationalpark Thy ikke opgjort
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EU Life+ Redcoha Thisted Kommunes andel af projektet, som udføres i Nationalpark 
Thy

2.750.000

Den Danske Naturfond Indsats for Ensian-Blåfugl ved Vestergaard i Nationalpark Thy 476.560

Erhvervsministeriets 
Landdistriktspulje

Tilskud til "En dag i vildmarken" 165.000

LAG Thy-Mors Tilskud til "En dag i vildmarken" 168.050

EU Landdistriktsmidler Tilskud til etablering af hegn i storfold ved Vangså 252.308

15. Juni Fonden Guldsmede i Nationalpark Thy 193.101

15. Juni Fonden Flagermus i Nationalpark Thy 323.350

15. Juni Fonden Sammenhængende natur i Nationalpark Thy - veje til optimering 
af biodiversitet

736.950

15. Juni Fonden Molinia: Molekylær inventering indenfor artsdiversitet 1.000.000

15. Juni Fonden Tilskud til monitering af effekt af helårsgræsning af klitnatur ved 
Vangså og Husby

2.259.735

I ALT 42.313.040

SAMLET VÆRDI TILFØRT UDOVER MIDLER FRA FINANSLOVEN TIL NATIONALPARK THY 128.662.405

Dertil kommer, at området efter udpegningen af Nationalpark Thy generelt har tiltrukket donationer fra fonde, 
tilskud fra LAG-midler m.m., hvor nationalparken ofte angives af ansøger som et aktiv i forbindelse med ansøg-
ningen

Finanslovsbevillinger 2008-20 90.925.000

SAMLET VÆRDI TILFØRT OMRÅDET 219.587.405
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BILAG 3.   
RESERVATIONER ULTIMO 2020

Reserveret til indsatsom-
råder

Reserveret (år) Beløb videreført til 2021 Aktiveres 

Naturlig hydrologi – 
Grønslæts Rende

2016-18 1.834.726 kr 400.000 kr afsat i budget 
2021. Øvrigt afventer no-
tat fra Kammeradvokaten

Naturlig hydrologi – råd-
givning fra Kammeradvo-
katen

2020 80.000 kr 2021

Adaptiv naturforvaltning – 
udredning vedr. ressource-
habitater for rødlistearter, 
DCE

50.000 kr 2021

Lodbjerg Fyr – kloakering 
(netto)

2020 150.000 kr 2021

Lodbjerg Fyr – kalkning af 
fyrtårn indvendigt

2020 150.000 kr 2021

Koordination af erhverv 
– foranalyse i samarbejde 
med Thy Erhvervsforum

2020 100.000 kr 2021

SUM 2.364.726

RESERVERET TIL EGENFINANSIERING AF EKSTERNT FINANSIEREDE PROJEKTER UNDER TRÆDESTEN TIL 
NATUREN 

Nationalparkcenter Thy 2017-19 1.162.233 2021

Lodbjerg Fyr 2017-19 -6.226 2021

Formidling og friluftsliv 2017-19 2.750.104 2021

Bedre forhold mellem 
natur og mennesker

2017-19 65.767 2021

Involverende naturformid-
ling

2017-19 107.198 2021

SUM    4.079.076

RESERVATIONER I ALT 6.443.802

REST TIL UFORUDSEELIGE UDGIFTER I ØVRIGT  
2021-22

2.366.313
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BILAG 4.  
OVERSIGT OVER AKTIVITETER I NATIONALPARK THY 2020

Nedenfor opgøres nationalparkens aktiviteter i forhold til bekendtgørelsens formål og målsætninger.

§2, 1) AT BEVARE, STYRKE OG UDVIKLE NATUREN, DENS KONTINUITET, SAMMENHÆNG OG 
FRIE UDVIKLING, ISÆR FOR DE NATIONALT OG INTERNATIONALT BETYDNINGSFULDE KLIT- OG 
KLITHEDELANDSKABER OG NÆRINGSFATTIGE SØER OG VÅDOMRÅDER

§3, 1) DE VÆSENTLIGSTE NATURTYPER SOM STRANDE, KLITTER, KLITHEDER, STRANDENGE, KALKRIGE 
OVERDREV OG SØER SKAL BEVARES, OG DERES UDBREDELSE, KVALITET OG MANGFOLDIGHED 
STYRKES. DE SKAL BESKYTTES MOD TILGRONING, AFVANDING, NÆRINGSSTOFTILFØRSEL, INVASIVE 
ARTER M.V. OG UDVIKLES TIL AT BLIVE BÆREDYGTIGE OG DYNAMISKE ØKOSYSTEMER MED NATURLIG 
VANDBALANCE MV.

Aktivitet/Projekt Forventet effekt Ressourceforbrug (kr./
tid)

Gearing af indsats (kr./
tid).

440118 - NPT Naturlig 
hydrologi (inkl. løn). Der 
er lukket grøfter og gen-
skabt søer. Alt er skabt 
med tanke på naturlig 
vandstand og afdræning, 
og som bedst muligt re-
sursehabitat.

Det forventes at have en  
positiv effekt på biodi-
versiteten i de påvirkede 
områder. 

322.157 NST har brugt 50-100ti-
mer på Messingtoftsande. 
På de private arealer er 
der bruget 80-100timer af 
lodsejer.

910108 - Naturl. hydro. 
Røddekjær og St. Tyvbak-
ke - NST (exkl. løn). Der 
er lukket 1,8 km grøft og 
gravet 6 paddeskrab. 

Det for ventes at have en 
meget positiv effekt på 
padder, fugleliv, hjemme-
hørende planter og ikke 
mindst på vandkvaliteten 
i Possø der ligger ned-
strøms. Det vil desuden 
på sigt give en positiv 
klimaeffekt, ved binden af 
co2 i tørven.  

9.545 Naturstyrelsen har brugt 
22.000kr og 50 timers ar-
bejde på Messingtoftsan-
de projektet. 

910155 - Førby sø nabo-
arealer (exkl. løn). 760 
m grøft er lukket. Og en 
sø men bla. Stor vandsal-
amander er oprenset. 

Det forventes at give en 
positiv effekt på særligt 
fugle, padder og planter. 
Der vil desuden være en 
bonuseffekt på klimaet 
iform af co2 binding i den 
vandmættede tørv.  

68.809 Lodsejer har selv deltaget 
aktivt i projektet. Værdien 
heraf er ikke søgt opgjort

910160 - Min Natur - 
Naturlig hydrologi  (exkl. 
løn). Der er udarbejdet en 
screening som udgangs-
punkt for en egentlig 
teknisk forundersøgelse af 
muligheden for at genska-
be Possø helt eller delvist. 
Der er  desuden installeret 
både en gundvandslogger 
og en vandstandslogger i 
og ved Possø. 

Øget viden om vand-
strømning og problem-
stillinger i relation til 
søens vandkvailitet, som 
vil desuden grundlag for 
vores videre arbejde med 
at forbedre vandkvaliteten 
med henblik på at sikre 
levesteder for truede og 
sjældne arter. 

41.200
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§3, 2) DER SKAL SKABES STØRRE SAMMENHÆNG MELLEM NATIONALPARKENS NATUROMRÅDER OG 
LANDSKABER, HERUNDER ISÆR KLIT- OG KLITHEDEAREALER. OMRÅDERNES SAMSPIL MED KYSTEN OG 
HAVET SKAL STYRKES

Aktivitet/Projekt Forventet effekt Ressourceforbrug (kr./
tid)

Gearing af indsats (kr./
tid)

440119 - NPT Forøge 
sammenhæng i klithede-
natur (inkl. løn). Der bliver 
arbejdet for at skabe 
sammenhæng mellem de 
store klithede arealer og 
sammenhæng mellem 
delarealer på de mindre 
områder. 

Der er skabt forbindel-
se mellem Flade sø og 
klitheden nord for. Med 
disse rydninger øges også 
andelen af den internatio-
nalt prioriterede klitnatur, 
og mindsker andelen af 
invasive arter. 

439.891 NST har selv ryddet men-
ge arealer og skabt sam-
menhæng flere steder. 
Bla. Ved Messingtoft San-
de. Der er også så småt 
startet på en forbindelse 
mellem Kokkjærvand og 
Tormål/Hanstholm Vild-
treservat. Værdien er ikke 
søgt opgjort.

910161 - Min Natur - 
Sammenhæng klithede-
natur (exkl. løn). Næsten 
150 ha er ryddet for 
opvækst af invasive arter 
(især bjergfyr og rynket 
rose) i og omkring Lyngby.

Det vil give bedre sam-
menhæng i klitnaturen og 
det har øget andelen af 
klithede i god bevarings-
status. Desuden forhinde-
re det at de invasive arter 
spreder sig yderligere- 

757.763 Det har en tydelig af-
smittende effekt på, at 
lodsejerne i områder selv 
begynder at bekæmpe 
invasive arter. Og be-
gynder at have insigt i 
kvaliteterne i en velbeva-
ret klithede. Det har også 
givet fokus på problemer-
ne især gyvel, i TV avisen 
på DR TV. Værdien er ikke 
søgt opgjort.

440154 - NPT Vestergaard 
- Ensianblåfugl  (inkl. løn). 
Der er transplanteret tørv, 
udspredt topjord og udså-
et frø på projekt arealet. 

Det skal danne grundlag 
for undersøgelsen af hvad 
der virker bedst. Hvordan 
vi kan reetablere klithede 
på tidligere landbrugsjord. 
Og hvordan vi bedstmu-
ligt skaber et resurseha-
bitat med særlig fokus på 
ensianblåfuglen. 

98.513 Den Danske Naturfond 
har bidraget til projektet 
med 476.500 kr til Biolo-
gisk Forening for Nord-
vestjylland, der derudover 
har bidraget med timer 
både til registrering af 
udviklingen på arealet år 
1. Og på offentlige ture til 
området, samt et foredrag 
om projektet. Lodsejer 
har desuden sørget for 
overvågning af projektet 
og for afgræsning af både 
det nye og det gamle 
projekt område.  
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§3, 4) NATIONALPARKENS KARAKTERGIVENDE LANDSKABSELEMENTER OG MARKANTE GEOLOGISKE 
FORMATIONER OG FOREKOMSTER SKAL BEVARES OG SYNLIGGØRES

Aktivitet/Projekt Forventet effekt Ressourceforbrug (kr./
tid)

Gearing af indsats (kr./
tid)

Nogle af projekterne 
under §3, 2 er medvir-
kende til at skabe lysåben 
klitnatur, der er et af de 
mest markante landskab-
selementer i Nationalpark 
Thy

§2, 2) AT BEVARE OG FORØGE DEN BIOLOGISKE MANGFOLDIGHED AF NATURLIGT HJEMMEHØRENDE 
ARTER I PLANTAGERNE OG PÅ DE DYRKEDE AREALER

§3, 3) OMLÆGNING AF KLITPLANTAGERNE TIL NATURNÆRT DREVNE SKOVE DOMINERET AF 
NATURLIGT HJEMMEHØRENDE TRÆER OG BUSKE SKAL SKE MED SÆRLIG FOKUS PÅ STYRKELSE AF 
NATURVÆRDIERNE

Aktivitet/Projekt Forventet effekt Ressourceforbrug (kr./
tid)

Gearing af indsats (kr./
tid)

Målsætningen er ikke pri-
oriteret af nationalpark-
bestyrelsen i planperioden 
2016-22

Naturstyrelsen har via sine 
driftsplaner et fokus på 
målsætningen. Værdien 
heraf er ikke søgt opgjort

§2, 3) AT BEVARE OG STYRKE NATIONALPARKENS KULTURMILJØER OG KULTURHISTORISKE SPOR I 
KLITLANDSKABET OG KLITPLANTAGERNE OG I TILKNYTNING TIL HAVET

§3, 5) KULTURMILJØER OG KULTURHISTORISKE SPOR KNYTTET TIL SANDFLUGTSBEKÆMPELSE, FYR- OG 
REDNINGSVÆSEN, 2. VERDENSKRIG OG TIL THYBOERNES SKIFTENDE BRUG AF KLITLANDSKABET OG 
HAVET SKAL BEVARES, SYNLIGGØRES, GØRES TILGÆNGELIGE OG FORMIDLES, LIGESOM VIDEN OM DE 
NÆVNTE MILJØER OG SPOR SKAL UDBYGGES
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Aktivitet/Projekt Forventet effekt Ressourceforbrug (kr./
tid)

Gearing af indsats (kr./
tid)

440158 - NPT Lodbjerg 
Fyr - Kaffestue (inkl. løn). 
Et besøgssted, hvor man 
kan få information om 
nationalparken og formid-
ling af Lodbjerg Fyrs kul-
turhistorie med udgangs-
punkt i livet på fyret. 

Øget viden blandt natio-
nalparkens besøgende om 
områdets særlige kultur-
historie - især den, der er 
knyttet til fyrets historie, 
og hvordan det har været 
for de tre ansatte og de-
res familier at leve på et 
isoleret fyr i 1930’erne

270.211 Estimeret 140 timers frivil-
ligt arbejde for fyrværter. 
Estimeret 1624 timers 
frivilligt arbejde i kaffestu-
en. Estimeret 224 timers 
frivilligt arbejde i hånd-
værkergruppen.

Dertil kommer, at der 
arbejdes med formidling 
af kulturhistorien også i 
nationalparkcentret, se 
under §3, 9

§2, 4) AT STYRKE MULIGHEDERNE FOR FRILUFTSLIV OG SÆRLIGE NATUROPLEVELSER I DET STORE 
UFORSTYRREDE LANDSKAB
§3, 6) MULIGHEDERNE FOR FRILUFTSLIV OG NATUROPLEVELSER SKAL STYRKES

Aktivitet/Projekt Forventet effekt Ressourceforbrug (kr./
tid)

Gearing af indsats (kr./
tid)

440139 - TTN - Levende 
stier (inkl. løn). Events der 
gør det nemt  for børne-
familier at opleve og for-
stå nationalparken. Skabe 
interesse for naturen 
gennem friluftsoplevelser, 
som ikke efterlader sig 
fysiske spor. 

Øget synlighed omkring 
nationalparken med ca. 
1000 følgere på opret-
tet facebookside. Viden 
blandt vores besøgende 
- især børnefamilier om 
natur og friluftsliv på en  
måde, hvor interessen for 
naturen skærpes. 

67.304 Projektet er en del af 
”Trædesten til naturen”. 
Et projekt til samlet ca. 81 
mio. kr, hvoraf en meget 
stor del er eksterne be-
villinger. Aktiviteterne er 
udført i samarbejde med 
frivillige. Der er estime-
ret 200 timeres frivillige 
arbejde. 

440141 - TTN - Formidling 
& friluftsliv (se de enkelte 
lokalopgaver herunder)

910130 - FNP - Faciliteter 
i parken (exkl. løn). Øget 
overnatningskapacitet i 
parken. To nye shelters et 
nyt gruppe shelter, samt 
nyt toilet ved Agger Tange

Flere besøgende, også 
grupper, som fx skoleklas-
ser, får mulighed for at 
opleve en nat i det fri og 
få et nærmere forhold til 
naturen, som forventes at 
gøre dem mere interes-
seret i at beskytte den på 
langt sigt. 

752.681 Projektet er en del af 
”Trædesten til naturen”. 
Et projekt til samlet ca. 81 
mio. kr, hvoraf en meget 
stor del er eksterne bevil-
linger. Frivillige har leveret 
arbejde vedr. etablering af 
shelters - estimat i omeg-
nen af 80 timer
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910131 - FNP - Skiltning 
og stisystem (exkl. løn). 
Forbedring af infrastruk-
turen for de besøgende 
- især til vandring og 
cykling, herunder analy-
se af naturkonsekvenser 
mhp. at der ikke etableres 
anlæg, hvor naturen er 
sårbar. 

Flere besøgende, vandre-
re og cyklister, får gode 
oplevelser i naturen, som 
forventes at gøre dem 
mere interesseret i at be-
skytte den på langt sigt. 

86.422 Projektet er en del af 
”Trædesten til naturen”. 
Et projekt til samlet ca. 81 
mio. kr, hvoraf en meget 
stor del er eksterne bevil-
linger. Ingen gearing fra 
frivillige.

910135 - FNP - Formidling 
i parken (exkl. løn). Ud-
arbejdelse af foldere og 
kort, som er medvirkende 
til at gøre det enklere for 
de besøgende, at finde 
de gode oplevelser, hvor 
der er sikkerhed for, at 
der er taget hensyn til 
sårbare arter, herunder at 
det er synligt, hvor der er 
adgangsforbud, faciliteter 
m.v.

Flere besøgende, vandre-
re og cyklister, får gode 
oplevelser i naturen, som 
forventes at gøre dem 
mere interesseret i at be-
skytte den på langt sigt. 

160.008 Projektet er en del af 
”Trædesten til naturen”. 
Et projekt til samlet ca. 81 
mio. kr, hvoraf en meget 
stor del er eksterne bevil-
linger. Ingen gearing fra 
frivillige. 

910137 - FNP - Hanst-
holm Fyr formidling (exkl. 
Løn). Flytning til større 
formidlingsrum i østgav-
len af Hanstholm Fyr. Bed-
re formidling, mere plads 
og tilknyttet 2 frivillige.

Flere besøgende, der 
kommer til Hanstholm Fyr, 
får bedre viden om Nati-
onalpark Thy og mulighe-
den for gode oplevelser 
i naturen, som forventes 
at gøre dem mere interes-
seret i at beskytte den på 
langt sigt. 

14.423 Projektet er en del af 
”Trædesten til naturen”. 
Et projekt til samlet ca. 
81 mio. kr, hvoraf en 
meget stor del er ekster-
ne bevillinger. Der er nu 
tilknyttet to frivillige et 
par timer om ugen i som-
merhalvåret, som er med 
til at løfte nationalparkens 
indsats i nord. Derudover 
skal lægges værdien af, at 
Thisted Kommune i 2016 
istandsatte bygningerne 
for egen regning (16 mio. 
kr), og de mange aktivi-
teter, som er på stedet 
takket være Det Nord-
atlantiske Fyr omkring 
mødet mellem naturen og 
kunsten

910138 - FNP - Evaluering 
og vidensdeling (exkl. 
løn). Indsamling af ny 
viden om effekt af træ-
desten til naturen - Lod-
bjerg Fyr, gennem spør-
geskemaer og indsamling 
af disse

Bedre viden om, hvordan 
hele trædestensprojektet 
medvirker til at skabe en 
bedre harmoni mellem 
flere besøgende i området 
og en bedre beskyttelse af 
sårbare arter. 

9.800 Projektet er en del af 
”Trædesten til naturen”. 
Et projekt til samlet ca. 81 
mio. kr, hvoraf en me-
get stor del er eksterne 
bevillinger. Frivillige ved 
Lodbjerg Fyr har hjulpet 
med udlevering og ind-
samling af spørgeskema-
er. Værdien heraf er ikke 
søgt opgjort. 



NATIONALPARKFOND THY58

440151 - TTN - Helheds-
plan for stier og ruter 
(inkl. løn). Styrket infra-
struktur og øget styring 
af besøgendes færdsel i 
nationalparken

Flere besøgende, vandre-
re og cyklister, får gode 
oplevelser i naturen, som 
forventes at gøre dem 
mere interesseret i at be-
skytte den på langt sigt. 

12.662 Hertil kommer, at Thisted 
Kommune og Naturstyrel-
sen Thy bruger time på at 
bidrage til arbejdet

440150 - NPT El-landcyk-
ler (inkl. løn)

Fremme af en mere bære-
dygtig transportform

630

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

Aktivitet/Projekt Forventet effekt Ressourceforbrug (kr./
tid)

Gearing af indsats (kr./
tid)

440137 - TTN - Cykel-van-
drekort (inkl. løn). Et vejr-
bestandigt og opdateret 
kort er en nødvendighed 
for de gæster, som ønsker 
at opleve nationalparken 
til fods og på cykel.

Flere besøgende, vandre-
re og cyklister, får gode 
oplevelser i naturen, som 
forventes at gøre dem 
mere interesseret i at be-
skytte den på langt sigt. 

91.204 Med kortet er en række 
data blevet gennemgået 
og opdateret, således at 
også vore samarbejdspart-
nere (fx NST og Thisted 
Kommune) kan have stor 
glæde af dataene, der 
dermed har værdi, der 
rækker ud over det, det 
har kostet at tilvejebrin-
ge dem til dette formål. 
Dette kan dermed spare 
andre for udgifter på sigt.

440140 - TTN - Code of 
conduct (inkl. løn)

Indsamle viden om, 
forståelse for og idéer 
til hvordan vi bedst kan 
sikre en hensigtsmæssig 
adfærd i naturen ved 
hjælp af et kodeks (code 
of conduct), som udvikles 
i fællesskab med de andre 
nationalparker.

15.820 Nationalpark Vadehavet 
har været lead partner på 
projektet, og Friluftsrådet 
har bidraget med midler 
til projektet både i NP Va-
dehavet, NP Mols Bjerge 
og NP Thy. Der er således 
lagt et betydeligt arbejde 
i produkterne, som NP 
Thy kan bygge videre på. 
Vi har dog ikke forsøgt at 
anslå værdien heraf. 

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

Aktivitet/Projekt Forventet effekt Ressourceforbrug (kr./
tid)

Gearing af indsats (kr./
tid)

440160 - NPT Svaneholm-
hus (inkl. løn)

Medvirker til, at besøgen-
de i området får viden 
om den sårbare natur i 
fuglebeskyttelses-området 
fx som led i opholdet i en 
færgekø. 

128.840
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440161 - NPT - Toilet 
Langemole (inkl. løn)

På et sted  med mange 
besøgende (badegæster, 
surfere og lystfiskere) 
undgås det, at folk besør-
ger i buskadset omkring 
p-pladsen

77.780 Thisted Kommune og Na-
turstyrelsen Thy dækker 
1/3 af de samlede udgif-
ter, der dog først afregnes 
i 2021

§2, 5) AT STYRKE FORSKNING, UNDERVISNING, NATURVEJLEDNING OG FORMIDLING AF DE NATUR- OG 
KULTURHISTORISKE OG FRILUFTSMÆSSIGE VÆRDIER

§3, 9) FORMIDLING OG NATURVEJLEDNING SKAL STYRKES OG KOORDINERES I FORHOLD TIL LOKALE 
AKTØRER GENNEM UDBYGNING OG ETABLERING AF AKTIVITETER, SERVICEFUNKTIONER OG FACILITETER

Aktivitet/Projekt Forventet effekt Ressourceforbrug (kr./
tid)

Gearing af indsats (kr./
tid)

440101 - NPT Informati-
onsvirksomhed (inkl. løn). 
Synlighed og information 
om nationalparken for 
områdets besøgende.

Flere besøgende får gode 
oplevelser i naturen, som 
forventes at gøre dem 
mere interesseret i at be-
skytte den på langt sigt. 

15.090 Hertil kommer, at turist-
foreningen hvert år udgi-
ver en guide til Thy, der 
også fortæller om natio-
nalparkens natur, kultur-
historie og muligheder for 
friluftsliv. Værdien heraf 
er ikke søgt opgjort. 

910067 - Arrangement-
skalender (exkl. løn). Stør-
re synlighed om arrange-
menter i Nationalparken 
henover sæsonen

Flere besøgende får gode 
oplevelser i naturen, som 
forventes at gøre dem 
mere interesseret i at be-
skytte den på langt sigt. 

76.991 Information om arran-
gementerne tages fra 
thy360.dk hvor en lang 
række af formidlere har 
indtastet deres arrange-
menter

910072 - Foldere og 
turistprodukter (exkl. løn). 
Mange gæster oplever 
Nationalpark Thy som en 
stor og uoverskuelig vild-
mark. Med to nye foldere 
samt opdaterede trykte 
og elektroniske kort gøres 
parken mere overskuelig 
og mere trygt at færdes 
i, og folk guides til god 
opførsel.

Flere besøgende får gode 
oplevelser i naturen, som 
forventes at gøre dem 
mere interesseret i at be-
skytte den på langt sigt. 

66.165 Folderne kan bestilles 
af alle (både turistvirk-
som-heder og privatper-
soner, der planlægger 
at tage på tur) via Dan-
marks-distributionen. Fol-
derne supplerer Natursty-
relsens vandretursfoldere 
og giver de besøgende 
et samlet kort over hele 
området. 

910073 - Distribution 
af foldere  (exkl. løn). 
Synlighed og information 
om nationalparken for 
områdets besøgende.

Flere besøgende får gode 
oplevelser i naturen, som 
forventes at gøre dem 
mere interesseret i at be-
skytte den på langt sigt. 

50.800 Folderne kan bestilles 
af alle (både turistvirk-
som-heder og privatper-
soner, der planlægger 
at tage på tur) via Dan-
marks-distributionen
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440110 - NPT Formid-
lingssteder (inkl. løn). 
Lønnen konteres på opga-
veniveau, mens udgifter 
i øvrigt fordeles på hhv. 
Stenbjerg Landingsplads, 
Svaneholmhus, Lodbjerg 
Fyr

Tydelige steder, hvor man 
som besøgende i området 
kan få hjælp til oplevelser 
m.v. i naturen

40.686 Hertil kommer en stor 
frivillig indsats til beman-
ding af stederne (se de 
enkelte steder)

910148 - Hanstholm Fyr 
lokaleleje (exkl. løn). Drift 
der understøtter formid-
ling.

Et mere tydeligt sted i 
nord, hvor man som be-
søgende i området kan få 
hjælp til oplevelser m.v. i 
naturen

12.000 Gearing fremgår af øvrige 
aktiviter, hvor frivilligt 
engagement estimeres.

910153 - Lodbjerg Fyr 
kaffestue (exkl. løn). Drift 
der understøtter formid-
ling og informationsvirk-
somhed.

Et udflugtsmål i syd, hvor 
man som besøgende i 
området kan få hjælp til 
oplevelser m.v. i naturen

36.305 Gearing fremgår af øvrige 
aktiviter, hvor frivilligt 
engagement estimeres.

Nationalparkcenter Thy 
(opgaver og lokalopga-
ver: 440111,  440133, 
910121 og 910122), exkl. 
Projektledelse

Med et skønnet besøgs-
tal på ca. 70.000 årligt, 
ventes centret at blive ud-
gangspunktet for manges 
oplevelser i Nationalpark 
Thy - især dem, der ikke 
er vante med at færdes i 
naturen

13.484.942 Projektet er en del af 
”Trædesten til naturen”. 
Et projekt til samlet ca. 81 
mio. kr, hvoraf en me-
get stor del er eksterne 
bevillinger. Ingen gearing 
af frivillige

910126 - NPC - Formid-
ling (exkl. løn)

Formidling om national-
parkens natur og kultur-
historie

784.227 Projektet er en del af 
”Trædesten til naturen”. 
Et projekt til samlet ca. 81 
mio. kr, hvoraf en me-
get stor del er eksterne 
bevillinger. Projektet har 
involveret frivillige i idéud-
vikling og kvalificering. I 
alt er estimeret 200 timer

440142 - TTN - projektle-
delse (LØN)

Projektledelse af Træ-
desten til Naturen

479.609 Projektet er en del af 
”Trædesten til naturen”. 
Et projekt til samlet ca. 81 
mio. kr, hvoraf en meget 
stor del er eksterne bevil-
linger.

440134 - TTN - Lodbjerg 
Fyr (anlæg og formidling 
inkl. relaterede opgaver 
og lokalopgaver)

Øget viden om natur og 
kulturhistorie på et sær-
ligt sted

19.873 Gearing fremgår af øvrige 
aktiviter, hvor frivilligt 
engagement estimeres. 
Naturstyrelsen og Thisted 
Kommune indgår i samar-
bejdsaftalen med hver ca. 
1/3 til større istandsæt-
telser, hvor der ikke kan 
rejses fondsmidler el. lign. 
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440157 - NPT Lodbjerg 
Fyr (inkl. løn) drift, vedli-
gehold m.v. 

Øget viden om natur og 
kulturhistorie på et sær-
ligt sted

475.228 Gearing fremgår af øvrige 
aktiviter, hvor frivilligt 
engagement estimeres. 
Herudover er der indtæg-
ter ved entré til tårnet og 
salg af kaffe, hjemmebag 
m.v.

440159 - NPT Stenbjerg 
Landingsplads (inkl. løn)

Øget viden om natur og 
kulturhistorie på et sær-
ligt sted

136.574 1-2 frivillige står i infor-
mationshuset alle ugens 
dage i åbningstiden 
estimeret til ca. 1000 
timer (færre åbningsdage 
i 2020 grundet corona)

440135 - TTN - Mere end 
øjet ser_hoved (inkl. løn). 
Formidling af natur og 
kulturhistorie i national-
parken

Offline adgang til kort og 
information på mobilte-
lefonen, når man er ude 
at vandre og cykle m.v. i 
nationalparken. 

71.866 Projektet er en del af 
”Trædesten til naturen”. 
Et projekt til samlet ca. 81 
mio. kr, hvoraf en me-
get stor del er eksterne 
bevillinger.Ingen gearing 
af frivillige

440144 - TTN - Kommuni-
kation (LØN). Branding og 
kommunikation under-
støtter alle øvrige formål i 
Nationalpark Thy. 

Med effektiv og målrettet 
kommunikation om natio-
nalparkens arbejde styrkes 
nationalparkens brand og 
medvirker til at tiltrække 
både forskere, stude-
rende, gæster/turister/
besøgende, samt letter 
samarbejdet med lods-
ejere, øger den politiske 
bevågenhed omkring de 
problemstillinger, natio-
nalparken er sat i verden 
for at løse, mv.

351.762 Indsatsen medvirker 
markant til at styrke 
Thisted Kommunes værdi 
i forhold til såvel turisme-
udvikling, tiltrækning af 
arbejdskraft samt bosæt-
ning, som det også kan 
ses af den nye kommu-
neplan for 2021-33, der 
netop er sendt i høring. 
Værdien er dermed langt 
højere end de timer, der 
lægges i det fra nati-
onalparkens side. Det 
bemærkes i øvrigt, at 
der stadig er en effekt af 
Nationalpark TV, selvom 
det nu kun er genudsen-
delser, der kører på flere 
af landets TV2-regioners 
sendeflade. Det skønnes 
af Infomedia, at annonce-
værdien af de sendte ud-
sendelser i 2020 beløber 
sig til ca. 30 mio. kr (uden 
udgift for NP Thy)

440147 - NPT Naturmøde 
Hirtshals (inkl. løn). For-
beredelse af fysisk Natur-
møde, der dog blev aflyst 
pga. corona. 

Øget politisk bevågenhed 
omkring natur og biodi-
versitet

641 Mødet blev afholdt online 
pga. corona. Værdien er 
ikke søgt opgjort. 
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440152 - TTN - Videns-
deling af projekterfarin-
ger-Pilotpr. (inkl. løn)

Erfaringsopsamling mhp. 
at kunne hjælpe andre 
nationalparker m.v. med 
lignende projekter

782 Hertil kommer, at vi har 
haft besøg fra både NP 
Kongernes Nordsjælland 
og NP Mols Bjerge mhp. 
at drøfte trædestens-mo-
dellen ift. fondsfinan-
siering for dem, samt 
medvirket med oplæg til 
NP Kongernes Nordsjæl-
lands bestyrelse omkring 
nationalpark-centret og 
idéerne bag

440156 - NPT Vores Natur 
(inkl. løn). Guidede ture 
som led i Danmarks Radi-
os store satsning i sam-
arbejde med en række 
natur- og friluftsorganisa-
tioner, fonde m.v. 

De medvirkende på turene 
har fået en øget forstå-
else af naturens mang-
foldighed og nogle af de 
øvrige problemstillinger, vi 
arbejder med

155.247 Hele indsatsen er iværksat 
af Danmarks Radio og har 
bl.a. betydet flotte natu-
rudsendelser fra Danmark 
(bl.a. også fra National-
park Thy) i den bedste 
sendetid søndag aften, 
samt mange naturudsen-
delser i det hele taget, 
og har i løbet af hele året 
- og promoveret mulig-
heden for at seerne selv 
kan komme ud at opleve 
naturen. 

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

Aktivitet/Projekt Forventet effekt Ressourceforbrug (kr./
tid)

Gearing af indsats (kr./
tid)

440125 - TTN - Skolen i 
np/Klasseværelset (inkl. 
løn)

Øget viden blandt kom-
munens skoleelever og 
elever på lejrskole om Na-
tionalpark Thys natur, kul-
turhistorie m.v. På sigt vil 
det øge både stoltheden 
til deres lokalområde og 
interessen for at beskytte 
naturen på langt sigt. 

93.223 Projektet er en del af 
”Trædesten til naturen”. 
Et projekt til samlet ca. 81 
mio. kr, hvoraf en meget 
stor del er eksterne bevil-
linger. Hertil kommer de 
mange lærertimer samt 
skoleelevers timer. Vær-
dien er ikke opgjort. Se 
desuden under National-
parken i skolen (440162). 
Hertil kommer, at lærerne 
bruger materialet i unde-
rivsningen, hvad der blev 
særligt aktuelt i et forår 
med corona-virus, der 
ændrede hverdagen fuld-
stændig. Værdien heraf er 
ikke søgt opgjort.
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440136 - TTN - National-
parkskolen-komp. (inkl. 
løn)

Gæster føler sig velkom-
ne, godt hjulpet og klædt 
på til at opleve og forstå 
natio-nalparkens natur, 
kultur-historie og frilufts-
liv.

107.315 Projektet er en del af 
”Trædesten til naturen”. 
Et projekt til samlet ca. 81 
mio. kr., hvoraf en meget 
stor del er eksterne bevil-
linger og in kind ydelser. 
Omkring 200 kursister 
har i gennemsnit brugt 6 
timer på nationalparkens 
kursusaktiviteter i alt 
1200 timer.

440162 - NPT- National-
parken i skolen (inkl. løn)

Undervisningsforløb til 
folkeskoler mm

11.525 Hertil kommer de man-
ge timer, som partnere, 
undervisere, formidlere 
og frivillige investerer i 
kompetenceudvikling, 
som ikke er opgjort. Hertil 
kommer den værdi, som 
lærere og elever tilfører, 
ved at bruge undervis-
ningsforløbene i under-
visningen. Pga. corona 
var der et større fokus 
på udeskole i foråret 
2020 end vi tidligere 
har oplevet. Værdien er 
ikke søgt opgjort. Men 
Thisted Kommune er 
kommet med forslag til 
næste nationalparkplan 
om en fortsat indsats og 
har skrevet det ind også i 
den næste kommuneplan, 
der pt. er i høring, hvilket 
viser, at effekten er langt 
større end de midler, vi 
har lagt i det. 

440126 - NPT Forskning 
og brobygning (inkl. løn)

Specialerne udarbejdet 
af studerende giver os 
værdifuld viden både om 
metoderne vi vælger at 
anvende i projketerne og 
om klithedne planter. 

30.705 De studerende lægger 
selv en masse tid og 
økonomi i deres specialer. 
Værdien heraf er ikke søgt 
opgjort. Herudover har 
bl.a forskere fra Aarhus 
Universitet søgt og fået 1 
mio. kr fra 15. Junifonden 
til et projekt omkring klit-
hedens planter og DNA

910040 - Litteraturbase 
(exkl. løn)

Adgang til litteratur om 
nationalparken for stude-
rende og forskere - samt 
andre interesserede

30.024
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910071 - Støtte til forsk-
nings- og studenterpro-
jekter (exkl. løn)

Der har været 2 speciale 
studerende en har dæk-
ket DNA sekvencering af 
planterne på klitheden. 
Og dena nden er i gang 
med effektmålinger af vo-
res forskellige forsøg med 
at skabe resursehabitater 
til ensianblåfugl, og af-
ledte efekter af disse. Det 
forventes at give os en 
masse viden om planterne 
på kitheden og om hvor-
dan vi bedst muligt og 
billigst muligt skaber gode 
habitater til ensianblåfugl 
og at denne viden kan 
overførest til en langræk-
ke andre artsgrupper.  

10.228 DNA projektet har som 
nævnt ført til at et 
samarbejde mellem KU 
og AU har fået midler til 
et forskningsprojekt på 
1.000.000kr til at køre 
videre med projektet om 
klithedens planters DNA. 
De to studerende har 
desuden selv brugt en 
masse timer i projekter-
ne. Værdien heraf er ikke 
søgt opgjort.

§2, 6) AT STØTTE EN UDVIKLING TIL GAVN FOR LOKALSAMFUNDET, HERUNDER ERHVERVSLIVET, MED 
RESPEKT FOR BESKYTTELSESINTERESSERNE
§3, 12) UDVIKLINGEN AF NATIONALPARKEN SKAL SKE I SAMSPIL MED OMGIVELSERNE

Aktivitet/Projekt Forventet effekt Ressourceforbrug (kr./
tid)

Gearing af indsats (kr./
tid)

440121 - NPT Et stærkt 
brand, inkl. Formidling 
(inkl. løn). Branding og 
kommunikation under-
støtter alle øvrige formål i 
Nationalpark Thy. 

Med effektiv og målrettet 
kommunikation om natio-
nalparkens arbejde styrkes 
parkens brand og tiltræk-
ker forskere, gæster/turi-
ster/besøgende, samarbej-
de med lodsejere, politisk 
bevågenhed mv.

246.631 Indsatsen medvirker 
markant til at styrke 
Thisted Kommunes værdi 
i forhold til såvel turisme-
udvikling, tiltrækning af 
arbejdskraft samt bosæt-
ning, som det også kan 
ses af den nye kommu-
neplan for 2021-33, der 
netop er sendt i høring. 
Værdien er dermed langt 
højere end de timer, der 
lægges i det fra national-
parkens side. 

440122 - NPT Netværk af 
frivillige (inkl. løn)

Udgifter til at understøtte 
frivilligt arbejde i natio-
nalparken med henblik på 
formidling af kulturhisto-
rie og natur, vedlighold, 
naturpleje mm. 

62.800 Gearing af de øvrige 
aktiviteter med frivillige 
fremgår ved de øvrige 
udgifter. 910021 - Møder, aktivi-

teter og ekskursioner - 
Charlotte (exkl. løn)

10.997

910050 - Kurser (exkl. 
løn)

19.531

910143 - Netværk af fri-
villig Kørsel (exkl. løn)

37.004

910152 - Tøj (exkl. løn) 32.559

910164 - Aktivitetspulje 
for frivillige (exkl. løn)

Bedre rekruttering af fri-
villige samt kulturhistorisk 
formidling i Lodbjerg Fyr.

7.177 Estimeret 30 timers fri-
villigt arbejde forbundet 
med research og indkøb.
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440143 - TTN - Frivilligko-
ordinering (LØN)

Øget vidensniveau i be-
folkningen gennem invol-
vering i nationalparkens 
arbejde og udvikling. Her-
til kommer den værdi, der 
genereres i forhold til de 
frivillige opgaver omkring 
værtskab, formidling m.v.

610.583 Flere frivilligindsatser 
koordineres i samarbejde 
med de friviliges forening 
Nationalpark Thy Venner. 
Det vedrører Stivogter (ca. 
50 vandreruter har min. 
1 vogter, 1300 frivillig 
timer), Gå i gang ture 
(ugentlige gåture med 
formidling, 500 frivillig 
timer, færre ture grundet 
corona). Pleje af gravhøje. 
Hertil skal lægges værdien 
af et godt og menings-
fuldt socialt fællesskab 
med naturen som om-
drejningspunkt for mange 
- især ældre, der typisk er 
fri af arbejdsmarkedet. 

440123 - NPT Koordinati-
onsforum for erhvervsud-
vikling (inkl. løn)

Øget kendskab til private 
formidlingspartnere og 
mulighed for booking 
af naturvejleder/guide 
gennem nationalparkens 
hjemmeside

16.913 Aktørerne tjener penge 
på turene og indsatsen bi-
drager således til at skabe 
arbejde i lokalområdet.

440124 - NPT National-
park Thy produkter (inkl. 
løn)

Øgede indtægter hos 
producenter af national-
parkrelaterede fødevarer 
og non-food produkter

24.247 Hertil kommer selvsagt 
udgifter hos producenten 
til at producere produk-
terne

§3, 13) NATIONALPARKENS UDVIKLING SKAL FØLGES OG EVALUERES

Aktivitet/Projekt Forventet effekt Ressourceforbrug (kr./
tid)

Gearing af indsats (kr./
tid)

440120 - NPT Videns-
grundlag for adaptiv 
naturforvaltning (inkl. løn)

Øget vidensniveau om 
især karplanter, flagermus 
og sommerfugle mhp. 
overvågning med års 
mellemrum. Endelig er 
der givet støtte til et stort 
projekt af LINN, der skab 
kortlægge mulighederne 
for at udvikle biodiversi-
teten bedst muligt i den 
videre planlægning. 

485.407 BFN, NST og 15. Juni Fon-
den har bidraget med tid 
og penge i flagermuspro-
jektet. Så projekt økono-
mien er over 350.000kr. 
OG der er lagt mindst 200 
timers frivilligt arbejde i 
projektet til registrering, 
opsætning af detektorer 
og lytninger. Desuden er 
en specialestuderende 
tilknyttet projektet, som 
leverer mange hundrede 
timers arbejde i projektet. 
Et projekt udarbejdet af 
rådgiveren LINN er støttet 
af 15. juni fonden med 
736.000kr. 
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910080 - Naturens Be-
søgsvenner (exkl. løn)

Registrering og evt. pleje 
af sjældne arter

213 Knap 30 frivillige skønnes 
tilsammen at have brugt 
ca. 250 t

910114 - Basisregistrering 
- karplanter og sommer-
fugle primært (exkl. løn)

Øget vidensniveau om 
karplanter, flagermus og 
sommerfugle mhp. over-
vågning med års mellem-
rum. 

293.250 Projektet bidrager bl.a. 
med værdifuld viden 
til ovennævnte projekt 
omkring DNA i klithedens 
planter

910116 - Fugle og natur 
(exkl. løn)

En aftale sikrer, at fle-
re, der genererer data i 
forhold til observationer 
og registreringer, afleve-
rer dem et sted, der er 
tilgængeligt både for nati-
onalparken, for forskere 
og rådgivere

12.000 Værdien af Fugle og natur 
er ikke søgt opgjort, men 
her ligger meget arbejde i 
at opbygge og vedligehol-
de en database til citizen 
science. 
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BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING

Navn Organisation

Torben Juul-Olsen, bestyrelsesformand 

Esben Oddershede, næstformand Thisted Kommune

Jens Brolev Danmarks Naturfredningsforening

Ingrid Agerholm Friluftsrådet

Liselotte Schouboe-Madsen Landbrug & Fødevarer

Lars Torrild Thy Erhvervsforum

Mai Manaa Visit Denmark

Karen Serup Danmarks Jægerforbund

Poul Hald-Mortensen Dansk Ornitologisk Forening

Karin Boysen Lynggaard Kystbyernes Netværk

Thomas Borup Svendsen Naturstyrelsen

Poul Nystrup Christensen Nationalparkrådet

BILAG 5.  
NATIONALPARKFOND THYS ORGANISATION



NATIONALPARKFOND THY68

RÅDETS SAMMENSÆTNING

Navn Organisation

Poul Nystrup Christensen, rådsformand Biologisk Forening for Nordvestjylland 

Charlotte Boje Andersen, næstformand Museum Thy

Chris Schulz Thy Turistforening

Ditte Svendsen (til aug. 2020) Henrik Schjødt-Kristen-
sen (fra sep. 2020)

Naturstyrelsen Thy

Grethe Mejlgaard De uniformerede ungdomskorps i Thy

Hans Chr. Mikkelsen Jægerne i Thy

Hans Chr. Jeppesen Ungdomsuddannelserne i Thy

Harald Nielsen Ligeværd Thy-Mors

Helge Yde Nordvestjysk Golfklub

Ib Nord Nielsen Danmarks Naturfredningsforening

Jesper Lousdal Landbruget i Thy

Jon Johnsen Foreningen af lodsejere i Nationalpark Thy

Johanne Vibe Kristensen North Atlantic Surf Association

Jytte Nielsen Historisk Samfund for Thy og Vester Hanherred

Jørn Schjøtler Friluftsrådet

Knud Søgaard Sammenslutning af økologiske producenter i National-
park Thy

Mads Agerholm Nationalpark Thy Venner

Ole Steen Larsen Landsbygruppen Thy

Torben Karlshøj Danmarks Idrætsforbund

Willy Mardal Egnshistorisk Forening for Sydthy
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ANSATTE I NATIONALPARKFOND THY

Navn Organisation

Else Østergaard Andersen Leder

Martin Blirup Kontor- og økonomimedarbejder

Anna Worm Projektleder, natur

Jeppe Pilgaard Projektleder, natur

Esben Colding Broe Projektleder, Trædesten til naturen

Bo Bredal Immersen (til 30. juni) Projektleder, formidling og friluftsliv

Sophie Christensen Projektleder, kommunikation og PR

Cathrine Lykke Sørensen Frivilligkoordinator og naturvejleder

Charlotte Ertebjerg Katholm Frivilligkoordinator 

Hanne Marie Lundsbjerg Hornstrup Frivilligkoordinator og projektleder, nationalparkplan 
2022-28

Line Kragelund Projektmedarbejder og studentermedhjælper

Hans Henrik Nielsen Pedel
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Vibefedt.
Foto: Susanne Worm
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