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Tinksmeden er en af de sjældne arter, der
er knyttet til klithederne i Nationalpark Thy.
Foto: Jens Kristian Kjærgaard.
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1. FORORD
Ser man på den udvikling, der er sket i Thy gennem de senere år, kan man kun
være stolt. Stolt over at Thy for alvor er kommet på landkortet, som et attraktivt område for feriebesøg, bosætning og virksomheder. Tiltrækningskraften
bygger i høj grad på den unikke natur; de vidtstrakte, nordatlantiske klitheder
kombineret med de lægivende plantager – mellem det vilde Vesterhav og den
mildere Limfjord. Her er umistelige naturværdier, der skal styrkes, så sjældne og truede arter får mere plads at boltre sig på. Samtidig er der yderligere
muligheder for storslåede naturoplevelser. Og begge dele er mange ved at få
øjnene op for.
Vores nationalparkcenter i Vorupør er nu et naturligt centrum for vores arbejde – som en ”trædesten til naturen” for besøgende, der søger inspiration
og vejledning, og som hovedkvarter for nationalparkfondens bestyrelse, råd
og sekretariat.
Naturen er for alvor kommet på dagsordenen – også i det øvrige Danmark.
I Nationalparkfond Thy vil vi fortsat arbejde ihærdigt for at genskabe, bevare
og udvikle vores helt unikke klitnatur, som er af stor international værdi. Det
skal ske på et solidt, fagligt grundlag, og det skal følges op af overvågning og
evaluering. Og ikke mindst skal det fortsat ske gennem frivillige aftaler med
dem, der ejer jorden; Naturstyrelsen, som ejer 75 % af nationalparken, og de
ca. 1.100 private lodsejere, som ejer 25 %.
Samtidig skal vi være dygtige formidlere af, hvad det er, der gør, at naturen
netop her er unik. Vi skal formidle, hvad den har at byde på af oplevelser, og
hvad vi særligt skal passe på. Det sker bl.a. gennem vores mange frivillige nationalparkværter, der dagligt bemander vores ”trædesten” og formidlingssteder
og hjælper folk til oplevelser i vores storslåede natur.

I bestyrelsen lægger vi stor vægt på alle de frivillige kræfter, der allerede i dag
bliver lagt i Nationalpark Thy. Den store frivillige opbakning er grundlaget for
mange af de resultater, der årligt leveres af Nationalpark Thy. En særlig tak skal
derfor lyde til alle, der yder en frivillig indsats for Nationalpark Thy!
Vi står her ved kanten til den tredje planperiode i Nationalpark Thys historie.
Vi kan se tilbage på de forrige planer og se, at meget af det, der har været
drømt om, siden Nationalpark Thy blev til, nu er blevet til virkelighed. Vi har
brede erfaringer og et stort netværk at bygge på. Der har været bump på
vejen, og ikke alle er endnu blevet ryddet. Der er nok også at tage fat på i de
kommende år.
Bestyrelsens udkast til nationalparkplan for 2022-2028 er blevet til på baggrund af solid, faglig viden, udviklingen i området og evaluering af tidligere
indsatser, forslag fra offentligheden, gennem dialog med organisationer og
samarbejdspartnere, samt drøftelser i råd og bestyrelse. Vi oplever en bred opbakning til Nationalpark Thy, og det er vores håb, at denne opbakning vil føre
til flere værdifulde resultater i den tredje planperiode.
Planen sendes nu i høring i offentligheden i 12 uger – vi glæder os til at
høre, hvad lodsejere, organisationer og andre måtte have af mening om vores
forslag til nationalparkplan for 2022-2028.

På vegne af nationalparkbestyrelsen
Torben Juul-Olsen
Bestyrelsesformand Nationalparkfond Thy
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Skovstien snor sig mellem forskellige
arter af nåletræer.
Foto: Jens Kristian Kjærgaard.
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2. SAMMENFATNING
Nationalparkplanen er bestyrelsen for Nationalpark Thys målsætninger for arbejdet i perioden 2022-2028. I planen er der sket en prioritering af indsatser,
bestyrelsen ønsker at arbejde med, for at Nationalpark Thy på sigt kan indfri
målsætningerne i bekendtgørelsen for Nationalpark Thy.
Nationalpark Thy har i den anden planperiode fra 2016-2022 arbejdet for at
skabe bedre sammenhæng; bedre sammenhæng mellem de mest værdifulde
naturområder, bedre sammenhæng mellem de værdier der knytter sig til forskellige interesser i området, bedre sammenhæng mellem kommunikation og
oplevelser og bedre sammenhæng mellem mennesker og naturen, jf. Nationalparkplan 2016-2022.
Det er især kommet til udtryk dels gennem paraplyprojektet ”Trædesten til
naturen”, hvor grundstenene for sammenhæng mellem kommunikation, oplevelser, mennesker og naturen er skabt, og dels gennem samarbejdet med
private lodsejere og bidragydere, hvor der på mange forskellige måder arbejdes for at skabe mere og bedre natur (eller forudsætningerne herfor gennem
forundersøgelser).
Nationalpark Thy har gjort sig erfaring med og opbygget stærke kompetencer inden for naturgenopretning på privatejede arealer, infrastruktur og faciliteter samt formidling og kommunikation gennem bl.a. etablering af besøgscentre, samt involvering af frivillige kræfter i nationalparkens drift og udvikling.
Disse kerneområder udgør grundstenene i den kommende nationalparkplan,
der bygges op omkring to søjler: Vildere natur og Bæredygtig udvikling, samt
en række indsatser, der går på tværs af de to søjler.

1)	
Vildere natur. Indsatser som understøtter udviklingen af naturen jf.
Nationalpark Thys formål 1 og 2.
2)	
Bæredygtig udvikling. Indsatser som understøtter rammerne for at
kunne levere storslåede oplevelser og forståelse af naturen samt udvikling i lokalområdet, uden at der sker unødig færdsel i og forstyrrelse af
den særligt sårbare natur, jf. nationalparkens formål 3, 4, 5 og 6.
3)	
Tværgående indsatser, som i sin helhed understøtter, at naturen og
udviklingen i området sker i samhørighed, og som understøtter alle nationalparkens formål.
VILDERE NATUR

BÆREDYGTIG UDVIKLING

1.1 Naturlig vandbalance

2.1 Faciliteter og tilgængelighed

1.2 Sammenhængende klitnatur

2.2 Uddannelse og undervisning

1.3 Biodiversitet i skovene

2.3 Naturvejledning og formidling

1.4 Naturlig forandring og
variation i landskabet

2.4 Erhvervsliv og turisme

TVÆRGÅENDE INDSATSER
3.1 Netværk af frivillige
3.2 Zonering og adfærd
3.3 Kultur- og landskabshistorie
3.4 Kommunikation
3.5 Forskning og monitering
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Målsætninger og indsatse skal ses i sammenhæng med dels udviklingen i og
omkring nationalparken og de erfaringer, der er opnået gennem de første to
planperioder (herunder evalueringen af den indeværende planperiode), dels
forslag fra offentligheden, som er modtaget i planens forslagsfase (22. juli til
18. oktober 2020) og sekretariatets, rådets og bestyrelsens bearbejdning heraf.
Nationalparkplanen har ingen retsvirkning for lodsejere, kommune eller region, og nationalparkfonden har ingen myndighedskompetence. En stor del af
indsatserne kan således kun iværksættes efter indgåelse af frivillige aftaler med
lodsejere. Dele af indsatserne kræver desuden tilladelser og dispensationer fra
relevante myndigheder (se tabel kapitel 7).
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Nationalparkfonden har en basisbevilling på finansloven. Herudover er der
mulighed for at opnå arv, tilskud og gaver - eller for at målrette andre midler til
gennemførelse af nationalparkplanen. Men økonomi kan være en begrænsende faktor for, hvad der er muligt at nå i perioden.
Målsætningerne for planperioden er derfor fastlagt inden for tre niveauer: 1)
Hvad der kan opnås inden for basisbevillingen, 2) hvad der kan opnås i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere og 3) hvad der kan opnås, hvor der
gives væsentlig medfinansiering fra fx fonde eller lignende.

Nationalparken rummer en stor
bestand af fritlevende krondyr.
Foto: Susanne Worm.
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3. INDLEDNING
2022-2028 er den tredje planperiode for Nationalpark Thy, og nationalparkplanen tager udgangspunkt i den natur og den anvendelse af naturen, som vi
kender i dag.
Ud over det fortsatte arbejde med at skabe naturlig hydrologi og mere sammenhæng mellem klithedearealerne, vil bestyrelsen for Nationalpark Thy i tredje planperiode også medvirke til at skabe bedre biodiversitet i skovene og en
mere naturlig dynamik i landskabet.
I planperioden vil bestyrelsen lægge vægt på naturens og menneskernes
samspil. Vi tror på, at det nytter at få gæster ud i naturen. Brug af sanserne i
naturen giver en større samhørighed, og gæsterne tager derigennem et større
ansvar for at passe på naturen. Derfor vil vi arbejde med at øge forståelsen for
naturen, og for at naturen bliver anvendt, hvor den kan holde til det, og skånet, hvor den er mest sårbar.

3.1 VILDERE NATUR
Nationalpark Thy er hjemsted for en række sjældne og truede arter, som desværre er i stadig tilbagegang – nogle er endda i fare for at uddø.
Flere af de særlige arter, der knytter sig til den internationalt betydningsfulde, nordatlantiske klitnatur, lever i dag i isolerede bestande uden mulighed for
at udveksle gener. For at skabe bæredygtige og dynamiske økosystemer med
gunstige udviklingsmuligheder for arterne er det væsentligt at skabe flere egnede og mere sammenhængende levesteder med naturlig vandbalance.
Nationalparkfond Thy vil i den kommende planperiode arbejde for at styrke
en vildere natur gennem følgende indsatsområder:
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1.1	
Naturlig vandbalance. Vandet skal i langt højere grad tilbage som en
ressource i landskabet, så flere områder opnår naturlig vandbalance, og
der skabes flere og større fugtige klitheder, klitlavninger og klarvandede
søer. Det er naturtyper, som en stor del af de sjældne og truede arter i
Nationalpark Thy er knyttet til, og som kræver en høj vandkvalitet.
1.2 Sammenhængende klitnatur. Der skal skabes større sammenhæng mellem klithedearealerne ved fx at rydde læhegn og småbeplantninger samt
lavtliggende og typisk afvandede dele af klitplantagerne med områder
domineret af arter, der ikke naturligt hører hjemme i Danmark. Rydninger vil hjælpe naturligt forekommende arters spredning og medføre et
større areal med den internationalt værdifulde klit og klithedenatur.
1.3	
Biodiversitet i skov. Klitplantagerne har potentiale til at udvikle sig til
naturlige skove med en større artsrigdom, men det kræver flere hjemmehørende arter af træer og buske i forskellige aldre, samt lysninger og
fugtigere områder med naturlige vandstandsforhold, der vil resultere i
en mere varieret skovbundsflora.
1.4	
Naturlig forandring og variation i landskabet. En sund natur er en dynamisk klitnatur med stor variation og i kontinuerlig forandring. Dynamikken er gennem mange år modvirket gennem især afvanding og
tilplantning (hjælme på åbne sandflader, og træer som fx bjergfyr i plantagerne). For at mange af de sjældne og truede planter og dyr kan trives, er der behov for at få mere dynamik i landskabet igen – selvfølgelig
under hensyntagen til bebyggelse, private arealer, infrastruktur mv.

Døde træer og en varieret overgang
mellem skov, plantage og klithede.
Foto: Jens Kristian Kjærgaard
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3.2 BÆREDYGTIG UDVIKLING
Storslåede naturoplevelser og øget kendskab til Nationalpark Thy styrker de
besøgendes tilknytning til nationalparkens virke, arealer og natur. De besøgendes – og genbesøgendes – begejstring er en central værdi, som også i fremtiden vil spille en stor rolle i den forsatte udvikling af naturen.
Det har været en præmis for arbejdet med etableringen af ”trædesten til
naturen”, at det på langt sigt er til gavn for naturen, at folk kommer ud og får
mageløse oplevelser på nærmeste hold. Med oplevelser skabes nysgerrighed,
og nysgerrigheden er nøglen til et øget kendskab til naturen. Herved etableres
nye relationer og ejerskab til naturen samt en ansvarsfølelse, der medfører en
lyst til at beskytte og udvikle naturen til gavn for biodiversiteten. Den sammenhæng ser vi helt konkret bevist ved, at mange gerne donerer midler til nationalparkens arbejde med naturen i Nationalparkcenter Thy (valgfri entrédonation),
såvel som ved at mange mennesker involverer sig i nationalparkens drift og
udvikling gennem frivilligt arbejde.
Undersøgelser viser desuden, at langt de fleste mennesker helst færdes på
markerede stier, hvor man både har vished for, at man ikke farer vild, og at
man ikke forstyrrer eller ødelægger naturen.
Så længe den præmis holder, vil der således stadig kunne ske en bæredygtig
udvikling af friluftsliv og turisme i området, der giver mulighed for storslåede
naturoplevelser, samtidig med at sårbare naturområder beskyttes. Beskyttelse
og benyttelse kan og skal således fortsat gå hånd i hånd.
Nationalparkfond Thy har i samarbejde med Naturstyrelsen Thy og Thisted
Kommune frem til i dag bidraget til at etablere og styrke et netværk af ruter,
stier og faciliteter, der – udover at lede folk ud på oplevelser til fods og på cykel
på egen hånd – udgør et centralt styringsredskab ift. færdsel i naturen. Hertil
kommer en veletableret naturformidling, især gennem aktiviteter for skoler,
facilitering af arrangementer, etablering og drift af faciliteter for individuelle
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besøgende samt ikke mindst gennem det frivillige værtskab på vores bemandede »trædesten« og formidlingssteder.
I den kommende planperiode er det derfor helt centralt for Nationalparkfond
Thy i samarbejde med Naturstyrelsen Thy og andre at beskæftige sig mere med,
hvordan en eventuel yderligere vækst i besøgende håndteres på en måde, så
muligheden for oplevelser og friluftsliv ikke kompromitterer beskyttelsen af de
sårbare områder. Det gælder både mht. dagsbesøgende, der færdes på egen
hånd, gæster ved events og for turister på længerevarende og/eller organiserede ophold. Der arbejdes derfor videre med følgende indsatsområder:

Shelterpladsen ved Lodbjerg Fyr er klargjort til at være handicapvenlig. Det ene shelter er med
lift- og skinnesystem, og rundt om bålet er der gjort plads til en kørestol. Shelterets tilgængelighed øges med udlægning af stenmel hvor nødvendigt. Foto: Poul Christian Madsen

F aciliteter og tilgængelighed. Kvalitet af faciliteterne har betydning
for, i hvilket omfang stederne tiltrækker nye samt tilbagevendende
besøgende. Faciliteter kan bidrage til at koncentrere besøgende og
tiltrække dem til steder, der er robuste, og samtidig nænsomt guide
folk uden om sårbare områder eller væk fra arter, der er sårbare i
yngleperioden.
2.2 Uddannelse og undervisning. Aktører, der i forskellige sammenhænge færdes som formidlere i nationalparken, klædes på til at gøre dette
med stor forståelse for naturen og udviklingen i området. Tilbud om
undervisning og uddannelse gives eksempelvis til lærere og elever,
frivillige formidlere eller eksterne formidlingsaktører, der alle spiller en
rolle for nationalparkens lokale forankring og bæredygtige udvikling.
Eksisterende undervisningsmateriale vedligeholdes og udbygges.
2.3 Naturvejledning og formidling. Formidlingsindsatser øger oplevelsesværdien af stederne, højner vidensniveauet hos besøgende og giver
mulighed for at være den bedst mulige gæst. Formidling gennem
kort, app og andet materiale på en række udvalgte lokaliteter (trædesten og formidlingssteder) såvel som det frivillige værtskab på trædesten og formidlingssteder samt naturvejledning fortsættes og udvikles.
2.4	
Erhvervsliv og turisme. Sammen med erhvervs- og turistorganisationer undersøges det, hvordan Nationalpark Thy yderligere vil kunne
understøtte en bæredygtig udvikling inden for erhvervslivet og herunder turisme gennem konkrete initiativer – fx en hvidbog om bæredygtig og hensynsfuld gennemførelse af arrangementer og events,
udbud af kurser, information og kommunikation, muligheden for at
købe sig ind i programmer, der understøtter verdensmålene lokalt i
Nationalpark Thy, m.v.
2.1

Fra toppen af Lodbjerg Fyr får man et godt overblik over plantage, kyst og klithede. Området
besøges årligt at mange gæster fra både ind- og udland. Foto: Poul Christian Madsen

I august 2021 besøgte H M. Dronning Margrethe Nationalparkcenter Thy i forbindelse med festligholdelse af åbningen af centeret, der stod færdig i sommeren 2021. Foto: Diana Holm
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3.3 TVÆRGÅENDE INDSATSER
En række indsatsområder går på tværs af de to søjler ”vildere natur” og ”bæredygtig udvikling”:
3.1	
Netværk af frivillige. De frivillige yder et stort bidrag til værtskab og formidling såvel som til overvågning af naturen, sikring af tilgængelighed
på stier og gennem paraplyorganisationen ”Nationalpark Thy VENNER”.
Det frivillige engagement betyder, at nationalparkfonden kan løse langt
flere opgaver og levere ”værtskab” på vores trædesten i et langt større
omfang, end det ville være muligt uden. Samtidig er involveringen af
frivillige i vores arbejde med til at skabe et fællesskab, der giver værdi
til den enkelte og bidrager til at øge en stolthed over Nationalpark Thy,
som tilmed skaber generel værdi for lokalsamfundet.

Traner i flok. Foto: Shanti Lfe
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3.2	
Zonering og adfærd. Der har ikke tidligere været arbejdet særligt indgående med påvirkning af de besøgendes adfærd. Kombinationen af
stigningen i antal gæster og hensynet til sårbare arter gør, at det nu
vurderes hensigtsmæssigt. Dette kan opnås ved at øge bevidstheden i
offentligheden om hensynsfuld adfærd i naturen og ved at arbejde for
at øge arealet med forstyrrelsesfrie områder, hvor fx særligt sårbare arter
yngler.
3.3	
Kultur- og landskabshistorie. Nationalparkens enestående landskaber
er i høj grad formet af samspillet mellem menneske og natur gennem
tiden. Men naturen er ikke selvforklarende, og nationalparkens indsatser skal gennemføres med respekt for de kulturhistoriske spor, relevant
tydeliggørelse og formidling heraf.
3.4	
Kommunikation. Nationalpark Thy har siden 2008 opnået en høj kendskabsgrad i befolkningen (67 % i 2021) og er dermed også blevet et
brand, der løbende skal vedligeholdes. Det sker både gennem tilstedeværelse i medier og presse, via formidling af høj kvalitet digitalt såvel
som på fysiske kort, og gennem synliggørelse af nationalparkens arbejde og den værdi, det skaber for både biodiversiteten og lokalområdet.
En klar og aktiv kommunikation er vigtig for at skabe opbakning og
grobund for nye projekter på tværs af alle de formål, Nationalpark Thy
er sat i verden for.
3.5	
Forskning og monitering. Indsatsen i relation til monitering har hidtil
ligget primært under natursøjlen som led i registrering og overvågning
af naturen og med henblik på at kunne tilpasse forvaltningen af igangsatte projekter ud fra den viden, der løbende opnås. I takt med den
stigende færdsel vurderes det, at der fremadrettet også er fokus på konsekvenserne af adfærd, færdsel osv. Området placeres derfor som en
tværgående indsats for at henlede opmærksomheden på, at der i højere
grad skal ske en monitering af færdslen med henblik på at beskytte og
udvikle de sårbare naturområder. Hertil kommer forskning, hvor der løbende opsøges samarbejder med bl.a. universiteter og forskere, der kan
bidrage til at øge vidensniveauet om Nationalpark Thy.

En cyklist gør sig klar til en tur ud i det blå. Nationalparken
rummer mange ruter og stier, der leder til storslåede oplevelser.
Foto: Poul Christian Madsen
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4. BAGGRUND FOR NATIONALPARKPLAN 2022-2028
4.1	RAMMER OG FORUDSÆTNINGER
FOR NATIONALPARKPLANEN
De generelle bestemmelser for oprettelse og drift af nationalparker er fastlagt i
Lov om nationalparker. De særlige bestemmelser vedrørende Nationalpark Thy
er fastlagt i Bekendtgørelse om Nationalpark Thy. Det er pålagt bestyrelsen for
Nationalparkfond Thy at udarbejde en nationalparkplan, der revideres hvert 6.
år.
Nationalpark Thys nationalparkplan beskriver målsætninger, prioriteringer og
handlingsplaner for planperioden. Nationalparkplanen sætter således rammerne for drift og udvikling af Nationalpark Thy, og fonden skal arbejde for, at
planen gennemføres.
Nationalparkplanen respekterer eksisterende lovgivning og juridisk gyldige
planer, herunder bl.a. fredningsbestemmelser og udpegning af internationale
naturbeskyttelsesområder. Det er desuden væsentligt at fremhæve, at indsatserne i planerne bygger på frivillige aftaler med lodsejere om fx naturgenopretning, naturbevaring og naturpleje.
Nationalpark Thy indeholder store naturområder med en lang kontinuitet.
Nationalparken er omfattet af en række bestemmelser i relation til fredning og
beskyttelse af natur- og kulturværdier. 63 % af nationalparken er udpeget som
internationale naturbeskyttelsesområder (Ramsar-områder, EF-fuglebeskyttelsesområder og EU-habitatområder).
Nationalparken rummer desuden en række fredninger (samlet 58 % af arealet): Hanstedreservatet m.v., Nors Sø samt Tved og Vilsbøl Klitplantager, Vandet
Sø, Ørhage, Vangså, Tvorup Vestersø, Førby Sø, Stenbjerg-Vorupør, Lillehav,
Lyngby-Flade Sø samt Agger Tange.
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Størstedelen af de åbne arealer i øvrigt er beskyttede naturtyper omfattet
af Lov om naturbeskyttelse (i alt 58 %). Den vestligste del af Nationalpark Thy
er langt overvejende omfattet af klitfredning. Dertil kommer beskyttelseslinjer
i forhold til strand, søer, åer og skov, samt fredede fortidsminder inden for
nationalparkens grænser. Hanstholm-reservatet og Agger Tange er endvidere
natur- og vildtreservater. Størstedelen af plantagerne er fredskov omfattet af
Lov om skove.
Endelig er langt størstedelen af Nationalpark Thy omfattet af kystnærhedszone jf. Lov om planlægning.
Nationalparkplanen må ikke stride imod:
•
Natura2000-planer og Natura2000-handleplaner
•
Vandplaner, vandområdeplaner og vandhandleplaner
•
Regionale udviklingsplaner, kommuneplaner og lokalplaner
Naturstyrelsen Thy har i 2016 udarbejdet en driftsplan for statsejede arealer
både i og uden for nationalparken. Nationalparkplanen er udarbejdet således,
at den giver mulighed for at aftale med Naturstyrelsen, at de statslige driftsmidler målrettes mod realisering af nationalparkplanen, som det fremgår af
bemærkningerne til forslag til Lov om nationalparker.
Nationalparkplanen er omfattet af Bekendtgørelse af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Der er derfor udarbejdet en miljørapport som
fastlægger, beskriver og evaluerer den sandsynlige væsentlige indvirkning på
miljøet af planens gennemførelse. Miljørapporten offentliggøres sammen med
nationalparkplanen.

Nationalparkcenter Thy.
Foto: Rasmus Hjortshøj
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Kæmpefluen Harald på almindelig knopurt.
Foto: Jens Kristian Kjærgaard
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4.2	PROCES FOR TILVEJEBRINGELSE AF
NATIONALPARKPLAN 2022-2028
Siden starten af 2020 har bestyrelsen for Nationalparkfond Thy arbejdet på at
tilvejebringe en plan for perioden 2022-2028. Det er en længerevarende proces, beskrevet i Lov om nationalparker, der giver rum til evaluering af indsatsen
i den planperiode, der snart er slut, og en opsamling på den udvikling, der er
sket i området i perioden. Herudover baseres planen på idéer og forslag fra
offentligheden, faglige vurderinger fra sekretariatet og drøftelser og prioriteringer i nationalparkens råd og bestyrelse.
I forslagsfasen henover sommeren 2020 modtog bestyrelsen i alt 111 forslag
til nationalparkplanen. De indgår i varierende grad i det forslag til nationalparkplanen, der nu sendes i høring. En stor del af forslagene (41) vedrørte
forslag om udvidelse af Nationalpark Thy, primært mod Lild Strand/Bulbjerg.
En proces omkring en eventuel udvidelse håndteres selvstændigt i tæt dialog
med Miljøministeriet og Thisted Kommune, og eventuel udvidelse berøres derfor ikke i planen. Indsatsområder er dog tilstræbt formuleret, så de også kan
iværksættes i eventuelt nye områder, der måtte indgå i en potentiel fremtidigt
større Nationalpark Thy.
Forslagene fra offentligheden fordelte sig som følger:
FORMÅL JF. BEKENDTGØRELSE OM NATIONALPARK THY

Råd og bestyrelse for Nationalparkfond Thy har løbende siden efteråret 2020
drøftet og prioriteret indsatser og målsætninger, hvilket har resulteret i nærværende forslag til nationalparkplan 2022-2028 for Nationalpark Thy.
Bestyrelsens forslag til nationalparkplan 2022-2028 er i 12 ugers offentlig
høring fra april til juli 2022. Forslag til nationalparkplan 2022-2028 sendes
til alle lodsejere inden for Nationalpark Thys grænser, Miljøministeren, øvrige
statslige, regionale og kommunale myndigheder, der berøres af forslaget, samt
relevante foreninger.
Såfremt indsigelser i høringsfasen giver anledning til væsentlige ændringer i
nationalparkplanen, sendes denne i en fornyet høring i minimum 8 uger, inden
den kan vedtages endeligt af bestyrelsen.
Nationalparkplanen planlægges at træde i kraft senest 31. december 2022.
Frem til endelig vedtagelse af nationalparkplan for 2022-2028 arbejdes der
inden for rammerne af nationalparkplan 2016-2022.

ANTAL FORSLAG

1: Bedre sammenhæng og fri udvikling i klitnaturen

11

2: Øget biologisk mangfoldighed i plantager og på dyrkede arealer

10

3: Bevare kulturmiljøer og kulturhistoriske spor

5

4: Friluftsliv og særlige naturoplevelser

26

5: Forskning, undervisning, formidling og naturvejledning

8

6: Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet

10

Forslag om udvidelse1

41

1) Udvidelse af Nationalpark Thy indgår ikke i forslag til nationalparkplan, da dette behandles i
en selvstændig proces, idet en sådan beslutning skal træffes af Miljøministeren.
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4.3	VISION OG MÅLSÆTNINGER
FOR NATIONALPARK THY
I det følgende beskrives Nationalparkfond Thys samlende vision, de formål og
målsætninger, der fremgår af bekendtgørelsen for Nationalpark Thy, og bestyrelsens udfoldede visioner for de enkelte formål.
4.3.1 NATIONALPARK THYS SAMLENDE VISION
Den danske natur er i høj grad tæmmet og fragmenteret – selv i Nationalpark
Thy, Danmarks største vildmark. Samtidig har det moderne menneske aldrig
været så frakoblet og fremmedgjort i sit forhold til naturen som nu. De kommende år skal der i Nationalpark Thy skabes bedre sammenhæng. Der skal
skabes bedre sammenhæng mellem de mest værdifulde naturområder. Der
skal skabes bedre sammenhæng mellem de værdier, der knytter sig til forskellige interesser i området. Der skal skabes bedre sammenhæng i kommunikation
og oplevelser. Der skal skabes bedre sammenhæng mellem organisationer og
mennesker. Og der skal skabes bedre sammenhæng mellem mennesker og
naturen. Alt dette skal ske med udgangspunkt i det helt særlige – den unikke
klitnatur i Nationalpark Thy.
Det er nationalparkfondens vision, at den nordatlantiske klitnatur skal trives
bedre i et sammenhængende bælte fra syd til nord med en mosaik af fugtige
klitlavninger, tørre klitheder, søer og vådområder. Vandet skal tilbage i landskabet og være en ressource, der giver bedre levesteder for både karakteristiske,
sjældne og truede arter som eksempelvis hjertelæbe, tvepibet lobelie, ensianblåfugl, trane, brushane, damflagermus og strandtudse. Klitplantagerne skal på
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sigt erstattes af blandingsskove med hjemmehørende arter, skovlysninger, naturlig hydrologi og dødt ved – og i større omfang være del af en mosaikstruktur
mellem skov og klithede.
Det er nationalparkfondens vision, at kulturarven i Nationalpark Thy holdes
levende. Her kan man – som få andre steder i landet – se, hvad naturens kræfter formår, og hvordan mennesket i generationer har levet med og kæmpet
mod naturen. Kulturarven danner grundlag for en forståelse af det samspil og
de dyder, som det moderne menneske må genfinde for at agere ansvarligt og
bæredygtigt i forholdet til naturen. Børn og unge er en særlig målgruppe. Kulturarven bliver til en udviklingsmæssig strategisk og identitetsmæssig ressource. Den bidrager til en forholdsvis ny og positiv diskurs for hele egnen gennem
øget selvforståelse, stolthed og lokalt medejerskab til Nationalpark Thy.
Det er nationalparkfondens vision, at Nationalpark Thy også er et tilbud om
gode oplevelser i det fri – oplevelser til alle, uanset alder og mobilitet. Den
oplevelse, Nationalpark Thy kan tilbyde, med storslået natur, stilhed og mørke er ikke en selvfølge for alle. Derfor vil vi sikre, at alle kan få oplevelser af
høj kvalitet gennem planlægning af infrastruktur og formidling af områdets
særlige natur og kulturhistorie. Nationalpark Thy skal fortsat være kendt vidt
omkring for sin storslåede klitnatur, for den indsats, vi gør, for natur og biodiversitet, for den særlige historie om klitboernes liv på naturens betingelser, for
mulighederne for oplevelser af høj kvalitet, for at bringe alle sanser i spil og
for selv at tage ansvar for og bidrage til at sikre værdierne i Nationalpark Thy.
Den klare identitet øger samtidig stoltheden for thyboere i alle aldre, giver flere
ambassadører og skaber yderligere merværdi i lokalområdet.

Kapitalhjort – en kronhjort med mere end
ti spidser på geviret – i Lodbjerg Plantage.
Foto: Susanne Worm
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4.3.2 FORMÅL OG MÅLSÆTNINGER
Nationalpark Thy har jf. bekendtgørelse om Nationalpark Thy følgende formål
og målsætninger:
Formål
1.	At bevare, styrke og udvikle naturen, dens kontinuitet, sammenhæng
og frie udvikling, især for de nationalt og internationalt betydningsfulde
klit- og klithedelandskaber og næringsfattige søer og vådområder,
2.	At bevare og forøge den biologiske mangfoldighed af naturligt hjemmehørende arter i plantagerne og på de dyrkede arealer,
3.	At bevare og styrke nationalparkens kulturmiljøer og kulturhistoriske
spor i klitlandskabet og klitplantagerne og i tilknytning til havet,
4.	At styrke mulighederne for friluftsliv og særlige naturoplevelser i det
store uforstyrrede landskab,
5.	At styrke forskning, undervisning, naturvejledning og formidling af de
natur- og kulturhistoriske og friluftsmæssige værdier og
6.	At støtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt for beskyttelsesinteresserne.
Målsætninger for nationalparkens udvikling
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.
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2.	Der skal skabes større sammenhæng mellem nationalparkens naturområder og landskaber, herunder især klit- og klithedearealer. Områdernes
samspil med kysten og havet skal styrkes.
3.	Omlægning af klitplantagerne til naturnært drevne skove domineret af
naturligt hjemmehørende træer og buske skal ske med særlig fokus på
styrkelse af naturværdierne.
4.	Nationalparkens karaktergivende landskabselementer og markante geologiske formationer og forekomster skal bevares og synliggøres.
5.	Kulturmiljøer og kulturhistoriske spor knyttet til sandflugtsbekæmpelse,
fyr- og redningsvæsen, 2. Verdenskrig og til thyboernes skiftende brug
af klitlandskabet og havet skal bevares, synliggøres, gøres tilgængelige
og formidles, ligesom viden om de nævnte miljøer og spor skal udbygges.
6.
Mulighederne for friluftsliv og naturoplevelser skal styrkes.
7.
Udviklingen af friluftsliv og turisme skal ske på et bæredygtigt grundlag.
8.	Sårbare naturområder skal beskyttes mod slitage og forstyrrende færdsel og ophold.
9.	Formidling og naturvejledning skal styrkes og koordineres i forhold til
lokale aktører gennem udbygning og etablering af aktiviteter, servicefunktioner og faciliteter.
10.	Forskning skal understøttes og undervisning styrkes gennem etablering
af faciliteter og undervisningstilbud.
11. Udviklingen af nationalparken skal ske i et samspil med omgivelserne.
12. Nationalparkens udvikling skal følges og evalueres.

Udsigt fra Lodbjerg Fyr.
Foto: Poul Christian Madsen
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Afgræsning er et vigtigt element i naturpleje.
Foto. Shanti Lfe.
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4.4 UDVIKLINGEN OG DEN AKTUELLE TILSTAND
Der redegøres overordnet og i resuméform for:
-	Den generelle udvikling i og omkring Nationalpark Thy. Nærværende redegørelse er sammendrag af ”Redegørelse for udviklingen i og omkring
Nationalpark Thy i 2014-2021”
-	Evaluering af indsatsen i planperioden 2016-2021. Nærværende redegørelse er et sammendrag af konklusioner i ”Evaluering af indsatsen i
perioden 2014-2021”.
-	Særlige miljøforhold. Af ”Miljørapport for forslag til nationalparkplan
2022-2028” fremgår en miljøvurdering. Hvor relevant inddrages denne
viden i forslag til nationalparkplan 2022-2028.
Dokumenterne kan ses i sin helhed på www.nationalparkthy.dk
4.4.1 GENERELLE FORHOLD
Nationalpark Thy strækker sig ca. 55 km fra Agger Tanges sydspids til Hanstholmknuden i nord. I et 2-10 km bredt bælte langs kysten udgør nationalparken samlet set ca. 244 km2 ved vestkysten af Thy. Ca. 75 % af arealerne ejes af
staten og forvaltes af Naturstyrelsen Thy. De resterende ca. 25 % er fordelt på
ca. 1.100 private lodsejere, primært sommerhusejere. Kystbyerne Agger, Stenbjerg, Vorupør, Klitmøller og Hanstholm er ikke en del af udpegningsgrundlaget for Nationalpark Thy, selvom kystbyernes kulturhistorie er tæt knyttet til
det landskab, der i dag er Nationalpark Thy. De største bebyggelser inden for
nationalparkens afgrænsning er Lyngby og Vangså.
Nationalpark Thys sekretariat er beliggende som en integreret del af ”Nationalparkcenter Thy” i Nr. Vorupør, der blev åbnet i juni 2021.

Der er i sekretariatet pr. 1. januar 2022 en leder og 11 medarbejdere. Ansættelserne er til dels finansieret via statens tilskud til nationalparkfonden via
finansloven og til dels via projektfinansiering fra fonde og eksterne samarbejdspartnere, og antallet varierer derfor over tid.
Nationalpark Thy ligger i Thisted Kommune, der har et befolkningstal på
43.115 borgere pr. 1. januar 2022. Der ses en tendens til, at flere vælger at
flytte til området, og her nævnes bl.a. Nationalpark Thy og Cold Hawaii som
væsentlige faktorer.
Thisted Kommune anser fx at naturen i Thy skal være med til at brande
området og styrke bosætning, turisme og friluftsliv. Thisted Kommune lægger
i kommuneplanerne stor vægt på Nationalpark Thy – bl.a. vil Thisted Kommune være kendt som førende destination for naturoplevelser med Nationalpark
Thy i centrum, Nationalpark Thy skal indgå som en væsentlig stedbunden læringsressource og ramme for alle skoler og børnehaver i Thisted Kommune
og kommunen vil medvirke til at gøre nationalparkens naturoplevelser mere
tilgængelige for alle .
100 % af elforbruget i kommunen kommer fra vedvarende energikilder, lige
som mere end 85 % af den offentlige varmeforsyning i Thisted produceres fra
vedvarende energikilder som biomasse, geotermi, solvarme og affald.
Klimaforholdene er afgørende for, om Nationalparkfond Thy kan skabe, vedligeholde og genskabe de biotoper, der kan være afgørende for, om en truet
art trives. Ligeledes kan ændringer i klimaet betyde, at en art får enten et større
leveområde, et mindre leveområde eller måske helt mister sine levesteder. Der
ses en tendens til et vådere og varmere klima. Således må det forventes, at visse af de mere varmeelskende arter vil opnå en gunstigere tilstand, mens andre
arter med tiden kan få det sværere.
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Når lyngen blomstrer opstår der et helt
specielt farvespil i naturen.
Foto: Kristian Amby
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4.4.2 ØKONOMIFORUDSÆTNINGER
Nationalpark Thys basisbevilling afsættes årligt på finansloven. Der har i perioden 2019-2021 været afsat en midlertidig ekstrabevilling som kompensation
for manglende pris- og lønregulering i perioden frem til 2016. Der forventes en
årlig bevilling på 8,3 mio. kr. fra 2023 og frem.
Mio. kr., 2021-pl

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Årligt herefter

Bevilling

7,6

7,7

7,9

9,2

9,3

9,4

9,5

8,3

Fra 2021 er der effektueret en konsulentbesparelse på 0,1 mio. kr. af bevillingen.

Ud over finanslovsbevillingen har Nationalpark Thy mulighed for at opnå medfinansiering i form af fondsfinansiering, tilskudsmidler fra støtteordninger og
medfinansiering i form af ”in-kind”-midler fra fx Thisted Kommune og Naturstyrelsen Thy. Tilskuds- og støtteordninger kan i nogle tilfælde søges direkte
af Nationalpark Thy, og i andre tilfælde kan Nationalpark Thy bistå private
lodsejere med at søge midler hjem.
Siden 2017 har der pågået en proces i Miljøministeriet og Fødevareministeriet vedrørende muligheden for at kompensere lodsejere inden for nationalparken i forbindelse med tab afledt af involvering i naturgenopretningsprojekter.
Denne mulighed er i dag reguleret af de minimis forordningen, der betyder, at
der er et loft for hvor meget støtte, en lodsejer kan modtage. Dette sætter væsentlige begrænsninger på gennemførelse af større projekter, hvor lodsejer skal
kompenseres for fx tabte indtægter. Forhåbentlig vil reguleringen i de kommende år ændres inden for nationalparkernes område, hvilket kunne skabe
bedre muligheder for at forbedre naturen på privatejede arealer i Nationalpark
Thy. Et muligt udfald af arbejdet på området er, at der kommer flere tilskudsordninger under Landdistriktsprogrammet, som kan bruges i forbindelse med
at nå nationalparkernes formål og målsætninger.

Der er i planperioden 2016-2022 opnået væsentlig finansiering fra fonde og
gennem ”in-kind”-midler til gennemførelse af projektet ”Trædesten til naturen”, der dækker over en etablering af Nationalparkcenter Thy, restaurering af
Lodbjerg Fyr samt en række formidlings- og facilitetsprojekter. Projektet forventes afsluttet i 2022.
Miljøministeriet og Naturstyrelsen har i stigende grad fokus på udvikling og
beskyttelse af natur og biodiversitet og i faldende grad på traditionel skovning.
Det ses senest med afsætning af 888 mio. kr. til bl.a. etablering af naturnationalparker i 2021 og med Naturstyrelsens ”Vision for vores fælles natur” af
januar 2022, hvor forvaltningspraksis bl.a. ændres, så natur- og friluftshensyn
sættes i første række.
4.4.3 NATUREN I DET ÅBNE LAND
Generelt kan observeres en udvikling mod mindre intensiv udnyttelse af arealerne inden for Nationalpark Thy. De internationale naturbeskyttelsesområder
(Natura2000) er således steget med ca. 15 % i perioden 2014-2021 på baggrund af en revision af arealerne og omfatter nu 63 % af Nationalpark Thy.
Rødlisten samt basisanalyser forud for næste generation af vandplaner og Natura2000-planer viser dog, at der stadig skal en stor indsats til for at standse tilbagegangen i biodiversitet og sikre god økologisk tilstand for vandområderne.
Især er mange af arterne knyttet til de fugtige klitlavninger og de klarvandede,
næringsfattige lobeliesøer stadigt truede – nogle endda mere end vurderet i
den tidligere rødliste, selvom 83 % af Natura2000-områderne har en gunstig
bevaringsstatus.
222 af de arter, der findes i Nationalpark Thy, er registreret i den seneste
danske rødliste fra 2019. Rødlisten rummer arter, der kræver en særlig opmærksomhed, hvis Danmark skal sikre den biologiske mangfoldighed her i
landet – som man har aftalt med Verdenssamfundet i Rio i 1992, at man vil.
Mosehornugle og Liden Najade er gået fra at være truede til at være kritisk tru-
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ede. Ligeledes er flere arter, der tidligere har været vurderet at være livskraftige
bestande af, nu også anset som truede.
Syv af de større søer i Nationalpark Thy lever op til EU’s målsætning om
god eller høj økologisk tilstand. For yderligere fem søer, som tidligere havde
god eller høj økologisk tilstand, er situationen forværret. Der er risiko for, at
målsætningen om god økologisk tilstand ikke nås i 2027 for disse fem samt
ni andre søer i nationalparken, som EU ellers har forudsat i Vandrammedirektivet. Så også for søernes vedkommende sker der desværre ikke nok i regi af
vandplanlægningen i Danmark, hvis målsætningerne for Nationalpark Thy skal
opfyldes. Ligeledes lever ingen af nationalparkens vandløb i dag op til målsætningen om god økologisk kvalitet i basisanalysen til vandhandleplanerne. Der
vurderes dog ikke at være risiko for, at Hansted Mølleå, Klitmøller Å og Storkær
Å kommer til at mangle målopfyldelse. Det skyldes bl.a., at Thisted Kommune
har arbejdet på at forbedre det fysiske miljø i Klitmøller Å.
4.4.4 PLANTAGERNE OG DE DYRKEDE AREALER
Som skovtype er klitplantagerne så langt fra naturskoven, som den næsten kan
komme. I Danmark defineres naturskov som selvgroet skov, der nedstammer
fra den oprindelige og naturligt indvandrede skov. Vores naturligt hjemmehørende træarter og buske består stort set kun af løvfældende arter (f.eks. eg,
bøg, elm, ask, lind, birk, asp, røn, hvidtjørn, havtorn), og siden seneste istid
har vi kun haft tre naturligt forekommende nåletræarter: ene (som er en busk),
skovfyr og taks. Klitplantagerne i Nationalpark Thy er stort set alle anlagt på
hævet havbund eller på moræne dækket af flyvesand. I områder domineret af
flyvesand er det magre sand i sig selv en begrænsende faktor for skovudviklingen – uanset klimaet.
Formålet med klitplantagerne var fra starten at bringe sandflugten til ophør. Efterhånden som den ensidige tilplantning med den hårdføre bjergfyr
dæmpede det fygende sand, og en gradvis introduktion af mere værdifulde
nåletræarter dannede højstammet skov, blev det barske lokalklima ændret til
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noget, der minder om det nåleskovsklima, som vi kender fra vore nordlige naboer. Udviklingen af klitplantagerne gik fra ”dæmpningsstadiet” over i et mere
”skovdyrkningsstadium”.
Skovtyperne varierer fra lave, forblæste partier med bjergfyr til frodige og
højstammede bevoksninger med alm. ædelgran, sitkagran, skovfyr, bøg, lærk
m.fl.
Men langt størstedelen af klitplantagerne, der ved Nationalpark Thys etablering omfattede ca. 8.000 ha (ca. 1/3 af nationalparkens areal), er i dag bevokset med nåletræer, der ikke oprindeligt hører hjemme i den danske natur
– og nogle af dem, er på listen over invasive arter (fx sitkagran, contortafyr og
bjergfyr).
I skovdyrkningens æra blev der gravet mange grøfter for at øge produktionen af træ. Det har indledningsvist afvandet mange tidligere søer og vådområder, lige som det til stadighed påvirker naturen negativt ved at føre okker og
humusstoffer med sig til vandløb og søer.
Klitplantagerne er i disse år under omlægning jf. Naturstyrelsens driftsplaner
og ikke mindst den nye vision for Naturstyrelsens arealer fra januar 2022, som
i højere grad end hidtil vil sætte fokus på de tusindvis af plante-, svampe- og
dyrearter, der gennem tiden har knyttet sig til både landskabets unikke naturtyper og hinanden. Dele af de statsejede nåletræsplantager kan med fordel
konverteres til lysåben natur og dermed øge det danske areal med klitter og
klithede.
4.4.5 KULTURHISTORIE
I forbindelse med kommuneplanerne udpeger og justerer Thisted Kommune
kulturhistoriske interesseområder i kommunen, hvilket har medført 3 mindre
tilpasninger af områder ved Agger, Stenbjerg og Ove Sø samt udpegning af et
nyt område øst for Vandet Sø med bebyggelse fra jernalder, vikingetiden og
middelalderen. Thisted Kommune arbejder mod en mere detaljeret kortlægning af bevaringsværdierne i Thisted Kommune.

Odderen kan ofte opleves i den
sydlige del af Nationalpark Thy.
Foto: Shanti Lfe
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Mange gæster lægger vejen forbi
Stenbjerg Landingsplads.
Foto: Kristian Amby
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I 2017 blev der udarbejdet en landskabshistorisk GIS-analyse over Nationalpark Thy, som viser udviklingen fra Videnskabernes selskabs kort fra 1700-tallet over de såkaldt høje og lave målebordsblade og frem til i dag.
GIS-analysen viser bl.a., at stort set hele området har været præget af klitter,
klithede og hedemoser, der for størstedelens vedkommende i dag er tilplantet
med plantager. På visse arealer af den tilbageværende klithede ses spredt opvækst af bl.a. nåletræer. En del af plantagerne omlægges i nyere tid til løvtræer
eller ryddes helt.
Herudover ses, at området har været præget af mange både større og mindre søer, som i dag er forsvundet pga. grøftning eller ændring i grundvandsstanden. En række beboelsesområder ses også flyttet eller forsvundet som
konsekvens af kysterodering eller sandflugt.
Et mål om at udarbejde et mere detaljeret kulturhistorisk atlas over Nationalpark Thy i planperioden 2016-2022 blev ikke indfriet men forventes gennemført i den kommende planperiode i samarbejde med Museum Thy. Atlasset vil
vise fx læhegn, grøfter, hulveje osv.
Inden for planperioden 2016-2022 er områdets to markante fyrkomplekser
i Hanstholm og Lodbjerg blevet restaureret. Thisted Kommune har restaureret
Hanstholm imens Lodbjerg Fyr er blevet istandsat i et bredt samarbejde som en
del af projektet ”Trædesten til Naturen.” Lodbjerg Fyr fungerer i dag som en af
Nationalpark Thys trædesten, hvor der i sommerperioden er en åben kaffestue
og fyrværter i form af frivillige, lige som området er opgraderet med et stor
gruppeshelter og et handicapshelter. Hanstholm Fyr har siden 2017 hørt under
Fonden Det Nordatlantiske Fyr, der har stået for bygningerne og aktiviteter på
fyret, der koncentrerer sig om temaet kunst-natur-menneske. Nationalpark Thy
har i en periode haft et mindre rum til formidling af nationalparken. Der er en
forventning om at også Hanstholm Fyr skal blive en trædesten til naturen for
Nationalpark Thy i den kommende planperiode.

4.4.6 FRILUFTSLIV
Nationalparken er i stigende grad genstand for aktive ferier, friluftsliv og stille
naturoplevelser. Især i ”corona-årene” 2020 og 2021 har området oplevet et
stigende antal cyklister ved Agger og Hanstholm samt besøgende ved Stenbjerg Informationshus og Lodbjerg Fyr, hvor der er opstillet tællere. Ved Hanstholm var der i 2020 og 2021 ca. 40 pct. flere cyklister end i gennemsnittet for
årene 2016-2019. Langt de fleste gæster besøger området i sommerperioden,
men tendensen med flere besøgende kan også observeres i særligt forårs- og
efterårsmånederne.
Det antages, at udviklingen med flere besøgende er gældende for hele området, men en egentlig systematisk og valid optælling af besøgende i området
findes ikke.
I den kommende planperiode vil der være øget fokus på kortlægning af
færdslen i Nationalpark Thy.
På digitale platforme ses også en stigende aktivitet, der både kan være skabt
af øget interesse og af øget kendskabsgrad. Fx er der på Nationalpark Thys
facebookside i dag ca. 15.000 medlemmer mod 6.500 i 2016.
I regi af Nationalpark Thy har projektet ”Trædesten til naturen” været med
til at skabe et fundament for, at gæster kan få storslåede oplevelser på fx
markerede ruter, overnatning i shelters og gennem besøgscenteret Nationalparkcenter Thy, Stenbjerg Informationshus og ved Lodbjerg Fyr. Hertil kommer
udvikling af friluftskort (salg) og informationsfolder med kort (gratis), der kan
anvendes af cyklister, vandrere og dagsturister, samt flere nye foldere over specifikke områder og ruter. Materialet har fokus på at give brugeren mulighed for
at få storslåede oplevelser, samtidig med at det tydeligt fremstår, hvis der er begrænsninger på arealer (fx private arealer og arealer med adgangsbegrænsninger). Herudover er der udarbejdet materiale, der skal understøtte en hensynsfuld færdsel i naturen. Materialet er målrettet den ”naturuvante” gæst med
cykel, hund, til fods eller som ønsker at overnatte eller sanke i nationalparken
og forventes også at blive et redskab for de frivillige nationalparkværter.
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Nationalparkcenter Thy set fra luften over Vorupør.
Centeret åbnede i 2021.
Foto: Rasmus Hjortshøj
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4.4.7	FORSKNING, UNDERVISNING,
NATURVEJLEDNING OG FORMIDLING
Formidlingen i Nationalpark Thy tager udgangspunkt i naturen. Egentlige formidlingspunkter og ”trædesten til naturen” udgør dog den logistiske rygrad i
området.
Stenbjerg Informationshus har været åbnet siden 2010. I 2019 åbnede det
restaurerede Lodbjerg Fyr med udstilling om fyret og fyrfaldne fugle, kaffestue,
madpakkehus mv. I 2021 åbnede Nationalparkcenter Thy i Vorupør. Hanstholm
Fyr ventes at åbne med formidling mv. i løbet af 2022.
De tre kulturhistoriske steder samt det nybyggede nationalparkcenter er bemandet af frivillige, der yder en stor indsats for at møde gæsterne og bidrage
med viden om Nationalpark Thys natur, kulturhistorie og samtidig give gæsterne mulighed for at opleve naturen i Nationalpark Thy på deres præmisser.
Stenbjerg Informationshus og Lodbjerg Fyrs kaffestue og besøgsværter er
åbne fra ca. påske til slutningen af oktober. Hanstholm Fyr er under opbygning
som besøgssted og har ikke haft fast bemanding i perioden. Nationalparkcenter Thy har åbent fra februar til jul.
Besøgsdata fra Stenbjerg Informationshus, Lodbjerg Fyr og Nationalparkcenter Thy viser, at særligt sommerperioden er velbesøgt. I 2021 er det vurderingen, at ca. 82.500 gæster besøgte Lodbjerg Fyr, godt 9.000 besøgte Stenbjerg
Informationshus og omkring 55.000 besøgte Nationalparkcenter Thy.
Åbningsperioden for Lodbjerg Fyr og Nationalparkcenter Thy har været præget af corona og dertilhørende nedlukninger af besøgsstederne. Lodbjerg Fyr
var åbent 1 ”normal” sæson før corona og Nationalparkcenter Thy åbnede i
2021 under epidemien, hvormed det er vanskeligt at vurdere udviklingen i gæstetallet på besøgsstederne. Det vil derfor blive interessant at følge udviklingen
i besøgstal de kommende år.
Formidlingen er også sket via andre kanaler. Fra julen 2009 til og med 31.
december 2019 producerede og sendte Nationalparkfond Thy fx hver uge to
nye halvtimes udsendelser fra Nationalpark Thy på Kanal Midtvest.

4.4.8 LOKALSAMFUNDET
Generelt har der kunne observeres en moderat stigning overnatninger i Thisted
Kommune over en længere periode området med rekordhøje overnatningstal
på omkring 1 mio. i 2021. I 2019 var der 887.157 registrerede overnatninger i
Thisted Kommune samlet set, svarende til 1,6 pct. af de samlede overnatninger
i Danmark. I 2021 var det 1,95 af de samlede overnatninger der var i Thisted
Kommune.
De registrerede overnattende gæster er primært fra Danmark og Tyskland.
Hertil kommer overnatninger på fx shelter- og lejrpladser, som ikke registreres.
Der bliver med 1-2 års forsinkelse opgjort tal for turismeomsætning og turismeskabte jobs på kommunalt niveau ud fra nationalregnskabsberegninger.
I 2019 var turismeomsætningen i Thisted kommune kr. 1.431 mio. og det
anslås, at turismeskabte jobs i Thisted kommune var 1.713 .
Nationalpark Thy har siden starten søgt at involvere folk i lokalsamfundet i
nationalparkens drift og udvikling – hvilket er sket med stort held og er blevet
en del af det, der kendetegner Nationalpark Thy udadtil. De frivillige tager et
stort ejerskab til nationalparkens værdier og bidrager til at formidle og værne
om nationalparkens natur og kulturhistorie til de besøgende. Samtidig indgår
de frivillige i et meningsfuldt fællesskab, der bygger på tillid og ansvar, giver
dem kilde til viden og noget at stå op til – det sidste, gælder især for de mange,
der efter mange år på arbejdsmarkedet er gået på pension.
Udviklingen i engagementet er vokset med antallet af opgaver, der er tænkt
at kunne varetages af frivillige. Og det er vokset til et omfang af ca. 250 forskellige mennesker ultimo 2021, som kommer fra nær og fjern. Antallet af
frivilligtimer lagt i Nationalpark Thy er opgjort som et groft estimat fra 2018 og
frem. I 2022 forventes minimum 12.000 timer baseret på forventede åbningstider for trædestene samt øvrigt engagement.
Herudover er kendskabsgraden til Nationalpark Thy blandt danskerne er i
perioden øget fra ca. 50 % i 2016 til ca. 68 % i 2021.
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4.5	INDDRAGELSE AF BEFOLKNINGEN
I LOKALOMRÅDET
Siden beslutningen i 2005 om at anbefale en nationalpark i det vestlige Thy
har det været ambitionen for kræfter i området, at parken ikke bare skal være
nationens men også thyboernes nationalpark. Det er den i høj grad blevet,
og mange mennesker involverer sig i stort og småt – som frivillige, med forslag, med fotos, ved at dele oplevelser, med nysgerrighed, og med ønsker
om mere viden. Det ses fx gennem en meget aktiv facebookgruppe, der ikke
administreres af Nationalpark Thy, men hvor der dagligt lægges billeder op fra
nationalparken i et positivt fællesskab. Det ses også ved, at en del af forslagene til nationalparkplanen er kommet fra private – både lodsejere og andre fra
lokalområdet.
Det store ejerskab og engagement er blevet et kendemærke for Nationalpark
Thy. Den lokale opbakning til »vores« nationalpark er det fortsatte grundlag
for en positiv udvikling. Også derfor er det særligt vigtigt, at Nationalparkfond
Thy kommunikerer og formidler fx konkrete naturprojekter, som bygger på
frivillige aftaler.
Nationalparkfond Thy er i sig selv organiseret som et stort netværk – med
myndigheder, interesseorganisationer, og uddannelsesinstitutioner involveret i
råd og bestyrelse, med et stort netværk af frivillige og med et sekretariat til at
holde trådene samlet.
De næste mange år vil der fortsat være behov for, at konkrete opgaver løses
i et frugtbart samspil mellem lodsejere, organisationer, nationalparkens ansatte
og den store gruppe af frivillige.

Vestenvinden sætter sit præg på
træerne i Nationalpark Thy.
Foto: Kristian Amby
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Bestyrelsen vil arbejde for at fastholde det store ejerskab og engagement
gennem fortsat involvering i udvikling, informationsvirksomhed og drift af Nationalpark Thy, således at inddragelsen ikke kun består i de lovbestemte indsatser, hvor befolkningen gives mulighed for at komme med forslag og idéer
til revision af nationalparkplanen – og til at give høringssvar til bestyrelsens
udkast til denne.
Denne inddragelse skal selvfølgelig være der, men den vil fortsat ikke stå
alene. Nationalparkfonden vil stadigvæk have fokus på, at også andre – fx
sommerhusbeboere, folk der søger en aktiv ferie og foreninger med særlige interessefelter – kan bidrage positivt til nationalparkens udvikling gennem involvering. Således vil der i de kommende år være fokus på yderligere at udbygge
involveringen med folk fra nær og fjern.

4.6	SAMARBEJDE MED DANSKE OG
UDENLANDSKE NATIONALPARKER
Bestyrelsesformændene for Nationalparkfond Thy og Nationalparkfond Mols
Bjerge tog i 2009 umiddelbart efter indvielsen af nationalparken i Mols initiativ til at etablere ”Nationalparkernes Formandsforum”, som er et uformelt
forum til erfaringsudveksling med deltagelse af nationalparkernes bestyrelsesformænd og sekretariatsledere.
Efterhånden som nye nationalparker er blevet indviet, er de inviteret med i
dette forum, der i 2022 består af Nationalpark Kongernes Nordsjælland, Nationalpark Skjoldungernes Land, Nationalpark Vadehavet, Nationalpark Mols
Bjerge og Nationalpark Thy.
Formandsforum har siden 2011 desuden jævnligt holdt møder med Miljøministeren, ministeriets departement og Naturstyrelsen m.fl. om diverse emner af
fælles relevans.
Nationalpark Thy har siden 2010 desuden været medlem af EUROPARC Federation, der er en netværksorganisation for europæiske naturområder. Medlemskabet giver mulighed for erfaringsudveksling med andre nationalparker
over hele Europa.

Mange besøger kaffestuen ved Lodbjerg Fyr, der bemandes af frivllige.
Foto: Poul Christian Madsen
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5. INDSATSER I NATIONALPARKPLAN 2022-2028
5.1 VILDERE NATUR

Af bekendtgørelse om Nationalpark Thy fremgår det om vildere natur, at de overordnede formål og målsætninger med at oprette Nationalpark Thy er:

Formål 1:	at bevare, styrke og udvikle naturen, dens kontinuitet, sammenhæng
og frie udvikling, især for de nationalt og internationalt betydningsfulde klit- og klithedelandskaber og næringsfattige søer og vådområder,
Formål 2:	
at bevare og forøge den biologiske mangfoldighed af naturligt hjemmehørende arter i plantagerne og på de dyrkede arealer,

Målsætning 1:	De væsentligste naturtyper som strande, klitter, klitheder, strandenge,
kalkrige overdrev og søer skal bevares, og deres udbredelse, kvalitet
og mangfoldighed styrkes. De skal beskyttes mod tilgroning, afvanding, næringsstoftilførsel, invasive arter m.v. og udvikles til at blive
bæredygtige og dynamiske økosystemer med naturlig vandbalance
mv.
Målsætning 2: 	Der skal skabes større sammenhæng mellem nationalparkens naturområder og landskaber, herunder især klit- og klithedearealer. Områdernes samspil med kysten og havet skal styrkes.
Målsætning 3:	Omlægning af klitplantagerne til naturnært drevne skove domineret af
naturligt hjemmehørende træer og buske skal ske med særlig fokus på
styrkelse af naturværdierne.
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5.1.1 NATURLIG VANDBALANCE
Et velfungerende økosystem er helt afhængig af en naturlig vandbalance. Vand
er kilde til så godt som alt liv på jorden, og derfor er naturlig vandbalance også
essentielt for et robust økosystem med en gunstig bevaringsstatus. Nationalpark Thys søer og fugtige klitlavninger rummer et helt særegent liv, der kun
findes få andre steder i hele Europa. Danmark har derfor et særligt ansvar for
at sikre de tilbageværende og genoprette flere af dem, der er blevet mindre
eller helt gået tabt gennem tidligere tiders udnyttelse og afvanding.
En central del af naturprojekter er at søge at genskabe så naturlig en vandbalance i projektområdet som muligt. Det kan både medvirke til at skabe flere
eller større områder med fugtige klitheder, klitlavninger og søer, og kan medvirke til at sikre og forbedre vandkvaliteten i de mange søer, som nationalparken huser. Arbejdet for naturlig hydrologi er altså essentielt for at fastholde og
udvikle Nationalpark Thys særegne naturværdier.
Nationalpark Thy er naturligt fattig på vandløb på grund af den sandede
jordbund og dybtliggende kalklag med sprækker.
I 2016 blev der opgjort 386 km vandløb i Nationalpark Thy, heraf 36 km
naturlige vandløb og resten grøfter, der er gravet for at afvande områder. Der
er i perioden frem til 2021 lukket ca. 30 km grøfter. Der resterer altså ca. 320
km gravede grøfter i Nationalpark Thy. De resterende grøfter afvander for en
stor dels vedkommende produktionsarealer, især i klitplantagerne, som jo har
som langsigtet mål at skulle udvikle sig til at blive naturnært drevne skove. En
afledt effekt af afvandingen er forekomst af okker og humusstoffer i flere af de
tidligere klarvandede søer i området, som forringer søerne som levesteder for
de planter, der er afhængige af, at lyset kan trænge ned til søbunden.

Naturlig vandbalance i ved Lodbjerg Klithede skaber gode
forhold for mange af nationalparkens særlige arter.
Foto: Lindy Lauridsen.
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Når grøfter lukkes og vandet igen finder sit naturlige leje ses en næsten øjeblikkelig effekt og flere planter og dyr rykker ind på arealerne. Vi har allerede
en række gode eksempler fra området – både som følge af Naturstyrelsens,
Thisted Kommunes og Nationalpark Thys indsatser. Det gælder fx Grube Vand,
området vest for Førby Sø og Messingtoftsande syd for Hvidbjerg Klitplantage,
der alle viser en hurtig effekt af at lukke grøfter for at genskabe den biodiversitet, der knytter sig til en vådere klitnatur. I søerne er effekten dog væsentlig
langsommere, da det tager lang tid, ofte flere årtier, at få okker og humusstoffer skyllet ud igen fra søerne og det klare vand giver bedre grobund for
grundskudsplanter.
Indsamling af data (bl.a. ved opsætning af vandstandsloggere) og tekniske
forundersøgelser er de første skridt i forhold til at genskabe naturlige vandstandsforhold, hvor private lodsejeres arealer kan blive påvirket. Forundersøgelser gennemføres langt overvejende af et eksternt rådgivningsfirma med
speciale i hydrologi m.v. Selve grøftelukningen er ofte en nem og billig manøvre. Seneste eksempel ses fra Messingtoft Sande, hvor lukning af 1,8 km
grøft kostede 33.000 kr. til entreprenøromkostninger. Hertil kan komme erstatningsomkostninger til private lodsejer i forbindelse med aftalen som følge
af, at området ikke længere vil kunne anvendes i samme form som tidligere.
Derfor er en afklaring vedr. udbetaling af erstatning uden konflikt med EU’s
statsstøtteregler essentiel for indsatsen, når den involverer større, privatejede
arealer. Kammeradvokaten er i gang med en udredning af mulighederne for
bl.a. dette, igangsat af Danmarks fem nationalparker i fællesskab – og i dialog
med Miljøministeriet.
En fortsat indsats for at genskabe naturlig hydrologi vil være af afgørende betydning for at forbedre levevilkårene for flere sårbare, truede og kritisk
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INDSATS I PLANPERIODEN 2022-2028
Under hensyn til eksisterende infrastruktur, bebyggelse og private interesser genetableres naturlig vandbalance på størst mulige arealer i Nationalpark Thy.

MÅL INDEN FOR
BASISBEVILLING

MÅL I SAMARBEJDE
MED EKSTERNE PARTER

MÅL DER KAN GENNEMFØRES MED BEVILLING
FRA FONDE MV.

20 km grøfter er lukket i perioden 2022-2028, svarende
til 6 pct. af de gravede grøfter
i 2021.

50 km grøfter er lukket i perioden 2022-2028, svarende til
15 pct. af de gravede grøfter
i 2021.

200 km grøfter er lukket i
perioden 2022-2028, svarende til 62 pct. af de gravede
grøfter i 2021

Forundersøgelse af genskabelse af 2 tidligere søer.

Aftale om genskabelse 1
tidligere sø.

Forundersøgelse af genskabelse af alle tidligere søer og
genskabelse af 1 sø påbegyndt.

truede arter. Det bemærkes, at vurdering af hensyn til fx særligt værdifuld
kulturhistorie, anden biodiversitet og friluftsliv skal tages løbende, og at relevante interessenter skal inddrages med henblik på nationalparkbestyrelsens
prioritering af hensyn.
Indsatsen er skalérbar og skal for store deles vedkommende gennemføres i
tæt samarbejde med Naturstyrelsen Thy, der ejer langt den overvejende del af
de arealer, der stadig rummer store grøftesystemer. En fortsat indsats på privatejede arealer kører sideløbende, hvor der kan træffes aftale herom med de
private lodsejere. Indsatsen vurderes herudover at have et potentiale i forhold
til samarbejde med forskere samt evt. også eksterne bidragydere.

Træer formet af vinden danner mange spøjse figurer.
Foto: Lindy Lauritsen
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Indsatsen for sammenhængende klitnatur kan med fordel sammentænkes
med og være en del af græsningsprojekter, indsatser mod invasive arter, synliggørelse af kulturhistoriske spor og bevarelse af særligt værdifulde områder
relateret til sandflugtens historie.
Det ønskede billede fremadrettet vil være en større grad af mosaiklandskab,
hvor betingelserne for øget biodiversitet trives som følge af, at vandstandsforholdene gøres mere naturlige, ekstensiv helårsgræsning introduceres i områder
og invasive arter fjernes. Samtidig gøres der en aktiv indsats for at fremme og
bevare hjemmehørende arter i klitplantagerne, herunder etablering af brede
skovbryn og lysninger.
Rydning af større arealer for at skabe sammenhæng er primært relevant på
statens arealer. Indsatsen er skalerbar og skal gennemføres i samarbejde med
Naturstyrelsen Thy og Thisted Kommune. Der vurderes også at være potentiale
for samarbejde med forskere og evt. eksterne bidragydere.

Overgangen mellem skov og klithede.
Foto: Jens Kristian Kjærgaard

5.1.2 SAMMENHÆNGENDE KLITNATUR
Store dele af den oprindelige klithede er i dag skov/plantage, der funktionelt
opdeler klithederne i fem større »øer«. At de internationalt værdifulde klitheder reelt er isoleret fra hinanden betyder, at især de lavmobile arter bliver
isolerede og små, og at genetisk variation går tabt og overlevelsesevnen for
de enkelte bestande forringes. Derudover gør opdelingen af klitnaturen det
vanskeligere for mange arter at sprede sig til andre arealer, og at genindvandre
efter lokal uddøen. Arternes udbredelsesområde er med andre ord låst.
Ved at skabe et sammenhængende netværk af levesteder kan livsbetingelserne for en lang række dyr og planter forbedres og bestandene blive mere
robuste. Som en sidegevinst vil arealet med klitnatur forøges - og dermed også
arealet af levesteder for de mange specialiserede arter.
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INDSATS I PLANPERIODEN 2022-2028
Under hensyn til særligt værdifulde klitplantager (arter, naturtyper og biodiversitet) ryddes
klitplantageområder på fugtig bund for at forbedre sam-menhængen i klitnaturtyperne i
Nationalpark Thy.

MÅL INDEN FOR
BASISBEVILLING

MÅL I SAMARBEJDE
MED EKSTERNE PARTER

På alle privatejede arealer,
hvor lodsejeren ønsker det,
ryddes arealet for uønsket
opvækst og beplantninger af
ikke-hjemmehørende arter.

Aftaler om at skabe forbindelse mellem de vigtigste, fugtige klitheder (Natura2000-områder) indgået inden 2028.

MÅL DER KAN GENNEMFØRES MED BEVILLING
FRA FONDE MV.
Aftaler om at skabe forbindelse mellem de vigtigste, fugtige klitheder (Natura2000områder) indgået inden 2028
og arbejdet herfor igangsat i
mindst et projektområde.

Ensian Blåfugl.
Foto: Jens Kristian Kjærgaard
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Lysåbne område i plantagerne er også levested for en del af klithedens planter.
Foto: Jens Kristian Kjærgaard
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5.1.3 BIODIVERSITET I SKOVENE
Klitplantagerne i Nationalpark Thy består for store deles vedkommende af monokulturer af træer, der ikke naturligt hører hjemme i Danmark. Det gælder fx
bjergfyr fra det centrale Europa, og sitkagran og contortafyr fra Nord-Amerika.
De ikke-hjemmehørende træarter har langt mindre biologisk mangfoldighed
tilknyttet. Der er ganske få svampe-, plante og dyrearter, der er afhængige af
eller har glæde af disse træer, hvorimod danske træer og buske som fx eg, birk,
el og pil har flere hundreder arter direkte tilknyttet.
I de ensartede klitplantager er der stort potentiale for at øge den biologiske
mangfoldighed væsentligt ved at ændre på forekomsten af arter og skabe flere
og større arealer med lysninger, vådområder m.v.
Indsatserne kan med fordel fokuseres på nationalparkens østliggende plantager på morænebund. Her er plantagerne ikke i samme grad en hindring for
at skabe større sammenhæng i klitnaturen, som på den hævede havbund og
der er et større biologisk potentiale for fremtidens skove. Desuden kan indsatsens værktøjer bringes i spil i plantagerne i forbindelse med andre projekttyper,
fx ved genskabelse af større søer.
De konkrete indsatser vil kræve en kortlægning af plantagernes største naturværdier og hvordan disse eventuelt kan bindes sammen samt en cost-benefit analyse af, hvor og hvordan de største naturforbedringer opnås for de
midler, der er til rådighed.
Økonomisk kan der efter kortlægningen anvendes en rammetilgang, hvor
der fx afsættes et fast årligt beløb, som skal anvendes på projektledelse, entreprenører, træer og buske samt evt. hegn til græsningsskov. De konkrete
indsatser aftales årligt med Naturstyrelsen Thy ift. deres øvrige tiltag, og Na-

INDSATS I PLANPERIODEN 2022-2028
Øge den biologiske mangfoldighed i plantagerne gennem pleje af eksisterende bevoksninger og
indførsel af flere naturligt hjemmehørende træ- og buskarter plantet på deres naturlige voksested ift. jordbund, hydrologi mv.

MÅL INDEN FOR
BASISBEVILLING

MÅL I SAMARBEJDE
MED EKSTERNE PARTER

Analyse af omkostningseffektiv indplantning af hjemmehørende arter i nyplantninger.

Indplantning af hjemmehørende buske og træer i
nyplantninger.

Herudover beskyttelse af
eksisterende bevoksninger
mod tilgroning. Arealet skal
fastlægges i en baselineanalyse af arealer og økonomi.

Måltal fastlægges ud fra
en baselineanalyse af forventede beplantninger og
økonomi.

MÅL DER KAN GENNEMFØRES MED BEVILLING
FRA FONDE MV.
Konvertering af 10% af
bjergfyr, sitka og contorta i
klitplantagerne til hjemmehørende arter.

turstyrelsen Thy vil i praksis også udføre en del af indsatsen. Det skal løbende
dokumenteres, at indsatsen ligger ud over, hvad Naturstyrelsen Thy i øvrigt
planlægger at gennemføre, således at nationalparkfondens midler medvirker
til, at ændringerne til det bedre sker hurtigere, eller på et større areal.
En frivilligindsats kan evt. indtænkes i indsatsen, eksempelvis i forbindelse
med fjernelse af invasive arter som bjergfyr, contortafyr, sitkagran, glansbladet
hæg og gyvel.
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Åbne sandflader bliver færre og færre. Flere steder er i dag skabt af menneskelige forstyrrelser som fx nedgravning af rynket rose (led i bekæmpelse af
invasive arter) eller som følge af slitage ved megen færdsel.
Foto: Poul Christian Madsen
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5.1.4 NATURLIG FORANDRING OG VARIATION I LANDSKABET
Den natur og det landskab, der er så karakteristisk for Nationalpark Thy, er
skabt gennem dynamiske processer. Vinden har gennem århundreder flyttet
sandet og skabt imponerende parabelklitter med høje klittoppe samt lavninger
og klitsøer på afblæsningsfladerne.
I dag er langt størstedelen af dynamikken desværre forsvundet. Sandet er
blevet fikseret (bl.a. ved menneskets hjælp ved plantning af hjælme, bjergfyr
og ophør af græsning), og der er fx kun ganske få steder i nationalparken, hvor
man finder bart sand, som bevæger sig. Det vil sige, at vi f.eks. ikke længere
får skabt nye, naturlige klitsøer, mens de mindre klitsøer udvikler sig til klitlavninger gennem naturlig succession.
En effekt af sandets fiksering er ringere levevilkår for dyre- og plantearter, der
er afhængige af åbne sandflader. Mange af de dyr og planter er karakteristiske
for området – fx arter som markfirben og grøn sandspringer. Dertil kommer, at
sandhjælmen har det rigtig godt under de nuværende forhold, hvilket betyder,
at den mange steder er totalt dominerende. Det resulterer i, at mange af de
mindre plantearter bliver udskygget af hjælme, og dermed forsvinder også de
insektarter, der er knyttet til disse.
I klitplantagerne betyder store områder med ensartede bevoksninger af især
eksotiske arter, tætstående træer og grøftesystemer, at der ikke skabes den tilstrækkelige variation af småbiotoper for arter knyttet til fx varme, lys og vand.
I planperioden 2022-28 prioriteres projekter i den vestligste del af nationalparken, hvor der findes store mængder af sand og vinden er kraftigst.
Der mangler dog viden om lokalområdet for at kunne iværksætte effektive
tiltag. Det undersøges derfor bl.a. nærmere, hvor kysten eroderer og hvor sand
lægges til, så man kan sætte ind i de mest optimale områder. Derudover skal
det være i områder, hvor der ikke er etableret nogen videre infrastruktur.
Nationalpark Thy har i samarbejde med Naturstyrelsen Thy og Thisted Kommune igangsat et helårsafgræsningsprojekt mellem Klitmøller og Vangså for
bl.a. at undersøge, hvordan flere store planteædere kan påvirke områdets bio-

diversitet og landskabsudvikling, hæmme førneophobning og skabe åbninger
i vegetationen, så sandet på ny kan bevæge sig.
På baggrund af den viden, der skabes i projektet, kan en række supplerende
tiltag sættes i værk med et mål om at skabe områder med en naturlig forandring og variation i landskabet, der i høj grad er betinget af vinden og vandet.
Genskabelse af dynamik i klitnaturtyperne er dog forholdsvist uprøvet i Danmark, og det er derfor vigtigt, at projekterne moniteres og evalueres - gerne i
samarbejde med universiteterne.
De fleste oplagte områder for indsatsen forventes at ligge på statsejede arealer, hvorfor gennemførelse vil skulle ske i et tæt samarbejde med Naturstyrelsen. Men også privatejede arealer forventes at kunne indgå i sådanne projekter, hvor der er lodsejere, der ønsker at medvirke.

INDSATS I PLANPERIODEN 2022-2028
Under hensyn til eksisterende infrastruktur, bebyggelse og private interesser, skal der skabes et
mere dynamisk klitlandskab, hvor sandet i videst muligt omfang får frie bevægelsesmuligheder.

MÅL INDEN FOR
BASISBEVILLING

MÅL I SAMARBEJDE
MED EKSTERNE PARTER

Der er i 2028 udført en
række mindre projekter,
som til sammen medvirker til at afklare, hvordan
projekterne myndighedsmæssigt bedst kan
gennemføres.

Der er i 2028 gennemført
mindst ét stort blowout,
som får fri bevægelighed.
Derudover er der udført en
række mindre projekter, som
til sammen medvirker til at
afklare, hvordan projekterne
myndighedsmæssigt bedst
kan gennemføres.

MÅL DER KAN GENNEMFØRES MED BEVILLING
FRA FONDE MV.
Der er gennemført blowouts på
samtlige klit- og klithedearealer i Nationalparken.
Der er udarbejdet en rapport, der
anviser den bedste fremgangsmåde.
Der er blevet lavet en klar myndighedspraksis ift. til projekter
der relaterer sig til dynamik i
klitnaturtyperne.
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5.2 BÆREDYGTIG UDVIKLING
Af bekendtgørelse om Nationalpark Thy fremgår det inden for ”bæredygtig udvikling”, at de overordnede formål og målsætninger med at oprette Nationalpark Thy er:

Formål 4:	
at styrke mulighederne for friluftsliv og særlige naturoplevelser i det
store uforstyrrede landskab,
Formål 5: 	at styrke forskning, undervisning, naturvejledning og formidling af de
natur- og kulturhistoriske og friluftsmæssige værdier og
Formål 6: 	at støtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt for beskyttelsesinteresserne.

Målsætning 4: 	Nationalparkens karaktergivende landskabselementer og markante
geologiske formationer og forekomster skal bevares og synliggøres.
Målsætning 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.
Målsætning 6:

Mulighederne for friluftsliv og naturoplevelser skal styrkes.

Målsætning 7:	
Udviklingen af friluftsliv og turisme skal ske på et bæredygtigt grundlag.
Målsætning 8:	Sårbare naturområder skal beskyttes mod slitage og forstyrrende
færdsel og ophold.
Målsætning 9:	Formidling og naturvejledning skal styrkes og koordineres i forhold til
lokale aktører gennem udbygning og etablering af aktiviteter, servicefunktioner og faciliteter.
Målsætning 10:	Forskning skal understøttes og undervisning styrkes gennem etablering af faciliteter og undervisningstilbud.
Målsætning 11:	Udviklingen af nationalparken skal ske i et samspil med omgivelserne.
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5.2.1 FACILITETER OG TILGÆNGELIGHED
I Nationalpark Thy er der siden etableringen i 2008 oplevet en vækst i besøgende. Såfremt der sker en yderligere tilvækst i besøgstal vurderes der at være
en risiko for, at det vil kunne gøre skade på de særligt sårbare arter og naturområder, uden en korrekt håndtering. Menneskelig forstyrrelse har en negativ
effekt på visse arter på visse tider af året, og nogle dele af nationalparken er
mere robust end andre.
Med ”Trædesten Til Naturen” er grundlaget lagt for adgang til storslåede
naturoplevelser og friluftliv til fods eller på cykel. Gennem de faciliteter og den
formidling, der her er skabt, kan gæsterne i Nationalpark Thy få god adgang
til storslåede oplevelser, ligesom faciliteterne vurderes at have en positiv effekt
på det lokale erhvervsliv, især turismeerhvervet, der fx kan gøre brug af besøgssteder, toiletter og shelterpladser som udgangspunkt for formidlingsture,
vandreferier osv.
En præmis for arbejdet med faciliteter, stier og ruter er troen på, at det sammen med formidling af naturværdierne også gavner naturen, at folk kommer
ud og får nærkontakt med den. Derigennem skabes relationer, forståelse og
ejerskab, som på sigt kan lede til øget beskyttelse.
I Nationalpark Thy skal en yderligere vækst i besøgende håndteres på en
måde, så mulighederne for friluftsliv og storslåede oplevelser styrkes (målsætning 6) samtidig med, at de sårbare naturområder beskyttes mod slitage og
forstyrrende færdsel og ophold (målsætning 8).
Faciliteter og skiltning skal understøtte gæsternes besøg i nationalparken, og
de kan anvendes som strategisk værktøj til bl.a. at lede gæsterne den mindst
forstyrrende eller påvirkende vej uden om de mest sårbare områder, og samtidig bidrage til at sikre at der ikke smides affald, overnattes eller tændes bål i
uønskede områder.
Med etableringen af besøgssteder som Nationalparkcenter Thy, Lodbjerg Fyr,
Stenbjerg Landingsplads, Svaneholmhus m.v. er skabt et betydeligt fundament
for fremtidens naturoplevelser for de mange, der i dag ikke er vante med oplevelser i naturen. Der kan være behov for tilpasning af faciliteter og tilgængelighed hen ad vejen og for at vedligeholde og øge kvaliteten af de enkelte

steder evt. gennem etablering af flere faciliteter. Der kan arbejdes yderligere
med at udvikle trædesten og formidlingssteder, hvis der skulle vise sig flere og
nye behov og samarbejds- og finansieringsmuligheder.
En indsats sammentænkes med adfærd i naturen, formidling, undervisning
og uddannelse – fx kan der i tilknytning til ruter eller overnatningspladser laves mere direkte formidling af kultur- og landskabshistorie og af udviklingen
i naturen, samt af, hvordan færdsel kan ske på den mest hensynsfulde måde,
således at der over tid skabes større forstyrrelsesfrie områder, hvor naturen er
mest sårbar.
Indsatsen skal gennemføres i samarbejde med Naturstyrelsen Thy og Thisted
Kommune.

INDSATS I PLANPERIODEN 2022-2028
En bred vifte af brugergrupper skal have adgang til storslåede naturoplevelser gennem stille
friluftsaktiviteter samtidig med, at særligt sårbare områder og arter ikke forstyrres.

»Hønsehuset« ved Lodbjerg Fyr rummer mange funktioner.
Alle gæster kan søge ly for vind og vejr og samtidig gå på
opdagelse i fx rygsække med familievenlige opgaver.
»Hønsehuset« er istandsat af Nationalpark Thys frivillige
håndværkergruppe. Foto: Poul Christian Madsen

MÅL INDEN FOR
BASISBEVILLING

MÅL I SAMARBEJDE
MED EKSTERNE PARTER

Stier og ruter leder til naturoplevelser uden at sårbare
områder og arter forstyrres.

Storslåede oplevelser understøttes yderligere gennem
hensigtsmæssig placering af
nye faciliteter.

Bidrage til at vedligeholde et
delvist skiltet gennemgående
net af stier og ruter af varierende sværhedsgrad samt
tilhørende faciliteter som
etableret under Trædesten til
Naturen.

MÅL DER KAN GENNEMFØRES MED BEVILLING
FRA FONDE MV.
Færdiggørelse af Trædesten
til Naturen.
Der etableres nye faciliteter
såsom ruter og udkigsplatforme mv., der understøtter
storslåede naturoplevelser
uden at færdslen i sårbare
områder øges.
Tilgængeligheden øges
for bevægelseshæmmede
brugergrupper på udvalgte
steder.
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Udeskole giver en god forståelse for
den natur, der omgiver os.
Foto: Mette Johnsen
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5.2.2 UDDANNELSE OG UNDERVISNING
Det skal sikres, at alle børn og unge, der vokser op i Thy, har et forhold til nationalparken. De skal kende den og dens særlige naturværdier og historie. De skal
ud i den på alle årstider og bruge naturen til læring inden for forskellige fag.
Målet er at klæde kommende generationer godt på til at forstå, beskytte og
bæredygtigt benytte nationalparkens natur- og kulturgivne ressourcer, miljøer
og værdier. Dette skal gøres ved at have lettilgængelige undervisningsforløb
på en digital platform, som bl.a. rummer. nationalparkens tre trædesten samt
vigtigste naturtyper og kulturhistoriske værdier. I samarbejde med skolerne,
skal lærerne tilbydes kurser om udeskole i nationalparken, og der skal samarbejdes om valgfag og udeskoledage. Undervisningsforløbene gøres desuden i
højere grad tilgængelige for skoleklasser også fra det øvrige Danmark gennem
udeskole.dk.
Indsatsen skal udvides til i højere grad også at vedrøre tiden før skolen. Dagtilbuddene benytter allerede i dag nationalparken, og det skal her gøres nemmere for pædagogerne at give børnene oplevelser og læring ved og om nationalparkens trædesten (Nationalparkcenter Thy, Lodbjerg Fyr og Hanstholm
Fyr). Her skal der udvikles forløb og være grej tilgængeligt for dagtilbuddene.
Der skal gøres en fortsat indsats for at samarbejde med lokale ungdomsuddannelser, så nationalparkens natur- og kulturhistoriske værdier fortsætter
med at være en del af undervisningen også i teenageårene.
På landsplan kan nationalparken have snitflader til adskillige videregående
uddannelser: Fra studier om turisme og oplevelsesøkonomi til studier om natur
og kulturhistorie såvel som formidling heraf, har Nationalpark Thy relevans.
Studerende på relevante uddannelser skal have mulighed for at stifte bekendt-

INDSATS I PLANPERIODEN 2022-2028
Nationalpark Thy faciliterer og underbygger grundlaget for, at viden om Nationalpark Thys natur
og kulturhistorie kan indgå i læringen på alle niveauer fra dagtilbud over skoler og ungdomsuddannelser til uddannelsesinstitutioner

MÅL INDEN FOR
BASISBEVILLING

MÅL I SAMARBEJDE
MED EKSTERNE PARTER

Nationalparken tilbyder undervisningsforløb via landsdækkende undervisningsplatform for skoler, samt
direkte undervisning mv. til
udvalgte målgrupper.

Samarbejde med lærere på
skolerne og ungdomsuddannelser, således at flere
bliver klædt på til at varetage
undervisning om den særlige natur og kulturhistorie i
Nationalpark Thy.

MÅL DER KAN GENNEMFØRES MED BEVILLING
FRA FONDE MV.
Alle skoleelever i Thisted
Kommune modtager naturvejledning eller undervisning
i Nationalpark Thy med afsæt
i nye tendenser inden for
naturvejledning.
Nationalparken tilbyder
undervisningsforløb via
landsdækkende undervisningsplatform for dagtilbud
og ungdomsuddannelser.

skab med nationalparken. Derfor skal nationalparken søge at kunne deltage i
en række aktiviteter, som fx i et aftagerpanel for biologistudiet, være gæsteunderviser, bidrage ved ekskursioner i nationalparken såvel som ved at afholde
sommerlejr for naturfaglige studerende. Indsatsen med de videregående uddannelser vil helt naturligt ofte afføde praktikophold, studieprojekter og måske
senere en interesse for at bo og arbejde i Thy.
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5.2.3 NATURVEJLEDNING OG FORMIDLING
Naturvejledning og formidling er en essentiel og meget central del af nationalparkens arbejde. Det er en indsats, der går på tværs af nationalparkens 6
formål.
Gennem naturoplevelser og viden opnås et forhold til og en forståelse for
naturen, der giver lyst til at beskytte og prioritere den. Der er derfor en stor
gevinst i at få folk ud på oplevelser i naturen, gjort dem nysgerrige og klæde
dem bedst muligt på med viden herom. Dertil kan formidlingen omhandle
nationalparkens formål og indsatser, hensynsfuld adfærd samt information om
beskyttede og sårbare arter, naturområder, kulturhistoriske spor og miljøer.
Formidling og naturvejledning medvirker dermed i høj grad også til beskyttelse
af natur og kulturhistorie og bidrager betydeligt til en bæredygtig udvikling i
lokalsamfundet.
Nationalparkens målgruppe er bred, og formidlingen skal derfor også ramme meget bredt. Fra besøgende, der har deres første møde med nationalparken, til de, der efterspørger faglig viden om naturgenopretningsprojekter og
specifikke artsindsatser.
Indsatsen med naturvejledning og formidling til de mange besøgende hviler
i meget høj grad på et samarbejde med andre aktører. Her skal der arbejdes
på at fortsætte det store samarbejde, der er etableret gennem nationalparkens
første 13 år. Det vedrører fx at sikre driften af de etablerede, bemandede besøgssteder (Nationalparkcenter Thy, Lodbjerg Fyr, Hanstholm Fyr og Informationshuset på Stenbjerg Landingsplads), hvor frivillige formidler nationalparken
og gør stederne levende for de mange besøgende. Naturvejledningsture varetages af forskellige aktører. Her skal nationalparkens indsats med de private
formidlingspartnere øges, såfremt et samarbejde er muligt. Det skal undersøges, hvordan partnerne kan understøttes i forhold til booking og synliggørelse
af arrangementer, og det skal afprøves, hvilke naturvejledningsture, der kan
skabes økonomi omkring, så der kan komme et større udbud af ture til besøgende, som er villige til at betale for at komme med på en tur. For både frivillige
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og formidlingspartnerne skal den høje kvalitet af formidlingen fortsætte, og
indsatsen med kurser om nationalparken skal derfor fortsat prioriteres.
Nationalparkens to første formål handler om at bevare, styrke og udvikle
naturen samt den biologiske mangfoldighed. Arbejdet med dette skal fortsat
formidles over for både besøgende via guidede ture til projektområder og over
for en bredere offentlighed via diverse medier.

INDSATS I PLANPERIODEN 2022-2028
Nationalpark Thy skal facilitere, at viden om områdets natur og kulturhistorie gøres tilgængelig
og relevant for gæster, formidlere/værter, lokale m.v. gennem kurser, udstillinger og digitale
medier, således at Nationalpark Thys særlige kvaliteter står klart.

MÅL INDEN FOR
BASISBEVILLING

MÅL I SAMARBEJDE
MED EKSTERNE PARTER

Der afholdes årlige kurser i basisviden om Nationalpark Thy.

Basisviden om Nationalpark Thy gøres tilgængeligt
for en bred vifte af lokale,
nationale og internationale
interessenter.

Nationalparkens Trædesten og
formidlingspunkter er gennem
hele planperioden udgangspunkt
for oplevelser i nationalparken
gennem relevante udstillinger
af høj kvalitet og med fokus på
natur, kulturhistorie og hensynsfuld adfærd i naturen. Baseline
og evalueringskoncept etableres
gennem brugerundersøgelse i
2022.
Formidlingen sker også gennem
digitale platforme og understøtter
det samlede arbejde i Nationalpark Thy.

I tæt samarbejde med kompetente undervisere og videnspersoner udbydes der
kurser af stor variation og
høj kvalitet til Nationalpark
Thys formidlere/værter og
andre interesserede.

MÅL DER KAN GENNEMFØRES MED BEVILLING
FRA FONDE MV.
Hanstholm Fyr etableres
som en trædesten til naturen.
Færdiggørelse af Trædesten
til Naturen.
I samskabelse med private
aktører opbygges og afprøves et bæredygtigt, professionelt formidlingskoncept.

I Nationalparkcenter Thy kan gæster opnå en forståelse
for bl.a. landskabsudviklingen i nationalparken.
Centeret beværtes af frivillige nationalparkværter.
Foto: Diana Holm

NATI O NALPAR KPLAN 2 0 2 2 - 2 0 2 8

53

Lady Walk i Agger. Flere og flere benytter naturen til rekreative
formål - nogle alene og andre i større fællesskaber. Der er plads
til alle på de rigtige steder på de rigtige tidspunkter.
Foto: Shanti Lfe
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5.2.4 ERHVERVSLIV OG TURISME
I Thisted Kommune opleves der en større og større tilstrømning af turister samtidig områdets natur nævnes som en af de væsentlige årsager. Samtidig forventes
en lille nettotilflytning til området fra 2028. Der er alt i alt øget interesse for
både at besøge Thy og for at bosætte sig i Thy. Det kan både turismesektoren
og øvrige erhverv nyde godt af, ligeså vel som det kan gavne lokalsamfundet
som helhed, når yngre mennesker i højere grad flytter til området som del af et
bevidst valg.
Nationalparkfond Thy arbejder meget med naturprojekter, infrastruktur i form
af faciliteter, ruter og stier samt formidling/naturvejledning til udvalgte målgrupper. Samlet set kan nationalparkfondens arbejdes gøres mere tilgængeligt for
virksomheder, turismeerhvervet og organisationer/foreninger, der har gavn af
nationalparken. Det kan fx være i forbindelse med events, turismefremstød,
markedsføring osv.
Nationalparkfond Thy vil i planperioden 2022-2028 styrke samarbejdet med
turisme- og erhvervssektoren i et fælles ønske om at sikre en bæredygtig udvikling. Et samarbejde inden for nationalparkens samlede formål vil styrke virksomhedernes grønne og sociale ansvarsfølelse - deres ’corporate social reponsibility’, der støtter op om flere af FN’s Verdensmål. Og en ansvarlig tilgang til Thys
landskab, natur- og kulturhistorie i erhvervslivet vil være af stor værdi også for
Nationalpark Thy.
Nationalparkfonden vil stille sine kompetencer til rådighed for erhvervs- og
turismesektoren – fx inden for uddannelse og formidling såvel som gennem den
stærke lokale forankring. Turismesektoren kan fx understøttes ved at bidrage til
at tydeliggøre, hvad der er bæredygtige og hensigtsmæssige valg, når naturen
anvendes som platform for oplevelser, ved i højere grad at hjælpe med at ”tage
gæsterne i hånden” og vise dem vejen til gode og robuste oplevelser. Det kan
både være direkte på fx hjemmesiden og gennem andre aktører som formidlingspartnere, et samarbejde med Thy Turistforening og ved selv at være med til
at afprøve nye koncepter.
Det kræver et længerevarende, tæt og bredt samarbejde med lokale aktører
at sætte de elementer i nationalparken i spil, som kan skabe værdi for virksomheder og turismeerhvervet.

Der har tidligere været arbejdet med en certificeringsordning samt et formidlingspartnerprogram, hvor forskellige produkter og formidlingsvirksomheder har
kunnet opnå ret til anvende et certificeringslogo fra Nationalpark Thy mod at
leve op til visse forudbestemte kriterier.
Nationalparken har oplevet en interesse for, at virksomheder kan være med til
at skabe natur, biodiversitet og bl.a. derigennem bidrage til at leve op til nogle af
FNs verdensmål. Det kan fx være gennem ”sponsorordninger”, hvor virksomheder bidrager økonomisk til at gennemføre naturprojekter, det kan være gennem
udarbejdelse af en ”eventstrategi”. Hertil kommer de eksisterende certificeringsordninger.
Det er centralt for alle tiltag, at nationalparkfonden bidrager til at opfylde et
behov, der defineres i samarbejde med erhvervslivet, kystbyerne, turismesektoren m.v. og hvor nationalparkens kompetencer og eksisterende ressourcer samt
brandingværdi kan udnyttes.
Som led i nationalparkplanens indsats med erhvervsliv og turismesektoren
igangsættes et arbejde for udvikling af strategi for erhvervssamarbejde, hvorigennem der bl.a. kan skabes endnu tættere relationer til erhvervslivet og turismesektoren og hvor potentialerne for samarbejde afdækkes og igangsættes.
INDSATS I PLANPERIODEN 2022-2028
Nationalparkfond Thy og erhvervs- og turismesektoren i Thy skaber i fællesskab et attraktivt
område at bo, arbejde og være turist i gennem gensidig udnyttelse af hinandens potentialer og
ressourcer.

MÅL INDEN FOR
BASISBEVILLING

MÅL I SAMARBEJDE
MED EKSTERNE PARTER

Der udarbejdes strategi for
erhvervs- og turismesamarbejde, som bygger på en
udnyttelse af nationalparkens
eksisterende kompetencer og
ressourcer. Gennemførelse
af aktiviteter afholdes inden
for Nationalpark Thys øvrige
aktiviteter og ressourcer.

Der sker en udveksling af
ydelser og ressourcer mellem
erhverv/turisme og Nationalpark Thy, som medfører, at
der skabes større omsætning
for alle. I Nationalpark Thy
anvendes midlerne primært
til at gennemføre naturprojekter

MÅL DER KAN GENNEMFØRES MED BEVILLING
FRA FONDE MV.
Samarbejdet skaber grundlag
for flere arbejdspladser i Thy
og samtidig udgør indtægter/
sponsorater til Nationalpark
Thy en reel indtægtskilde til
gennemførelse af naturprojekter
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5.3 TVÆRGÅENDE INDSATSER

Af bekendtgørelse om Nationalpark Thy fremgår de overordnede formål og målsætninger med at oprette Nationalpark Thy bl.a. er:
Formål 3:	at bevare og styrke nationalparkens kulturmiljøer og kulturhistoriske
spor i klitlandskabet og klitplantagerne og i tilknytning til havet,

Målsætning 4:	Nationalparkens karaktergivende landskabselementer og markante
geologiske formationer og forekomster skal bevares og synliggøres.
Målsætning 11:

Udviklingen af nationalparken skal ske i et samspil med omgivelserne.

Målsætning 12:

Nationalparkens udvikling skal følges og evalueres.

De tværgående indsatser skal understøtte alle nationalparkens formål og målsætninger.
Det bemærkes dog særligt, at nedenstående områder vedr. kulturmiljøer og kulturhistoriske spor kun berøres indirekte i de to søjler Vildere Natur og Bæredygtig Udvikling.

5.3.1 NETVÆRK AF FRIVILLIGE
Gennem hele Nationalpark Thys levetid har der været fokus på at styrke bevidstheden om områdets værdier gennem inddragelse af befolkningen i nationalparkens udvikling. Den lokale opbakning og det engagement, som kom
til udtryk gennem indsatsen forud for etableringen af Nationalpark Thy, har
man med indsatsen både opretholdt og øget, både i erkendelse af at flere kan
mere og i erkendelse af, at selve inddragelsen af frivillige skaber ambassadører
for vores arbejde og samtidig bidrager til at sikre, at udviklingen af nationalparkens aktiviteter er i overensstemmelse med lokalsamfundets interesser. Det
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bemærkes, at det ikke kun er lokale, der engagerer sig i nationalparkarbejdet,
men at der også er en del med løsere tilknytning til lokalområdet, fx folk, der
ejer eller lejer sommerhus, blandt Nationalpark Thys i dag ca. 250 frivillige.
Siden etableringen af Nationalpark Thy har en række værtskabsroller, formidlingsaktiviteter, overvågningsopgaver og naturplejeaktiviteter været udført
gennem involvering af frivillige. Dette medfører lokal forankring og engagement, skaber stærke fællesskaber omkring steder og aktiviteter, og muliggør
desuden, at langt flere aktiviteter kan finde sted inden for rammerne af Nationalpark Thys budget, end hvad der ville være muligt, hvis aktiviteterne skulle
udføres udelukkende med lønnet arbejdskraft.
De frivillige bringer desuden en autentisk og dybt engageret kvalitet ind i
formidlingen. Den udbredte mulighed for som gæst at møde en levende nationalparkrepræsentant (som supplement til kort, skilte og skærme) betyder,
at formidlingen i allerhøjeste grad bliver interaktiv på et mellemmenneskeligt
plan, og derved kan tilpasses den enkelte gæsts behov. De frivillige formidlere
og værter er dermed også med til at bidrage til besøgsstedernes fremtidige
relevans uanset formidlingsindholdet inden for stedernes fysiske rammer. Det
store frivillignetværk fungerer også som ambassadører for nationalparken i
kraft af deres indblik i ’maskinrummet’ og brede viden om forudsætningerne
for Nationalpark Thy.
Ud over at bidrage til opretholdelse og udbredelse af formidlingen af kulturog naturhistorie, lokal udvikling, lokalt sammenhold og sundhed gennem tid i
naturen og fysisk bevægelse, er alle aktiviteter eksempler på endnu en kvalitet
ved frivilliginddragelse; nemlig at aktiviteter, der ikke ville kunne finde sted i
regi af Nationalpark Thy alene, får lov at blomstre, når de primært kan være frivilligtbårne i et samarbejde med nationalparkens sekretariat. Derfor prioriteres
en stærk frivilligindsats også fremadrettet.
Sekretariatets ansatte frivilligkoordinatorer har det overordnede ansvar for
at understøtte frivilligindsatserne. Det gøres ved at bistå med rekruttering og
mobilisering af nye frivillige, opretholdelse af eksisterende frivilligstyrke og

Nationalparkens frivillige værter yder en stor indsats
for de mange gæster i Nationalpark Thy.
Foto: Cathrine Lykke Sørensen
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FRIVILLIGGRUPPER
Nationalpark Thys bemandede trædesten og formidlingssteder
tæller Informationshuset Stenbjerg Landingsplads bemandet
med nationalparkværter, Lodbjerg Fyr – med fyrværter og frivillige håndværkere udenfor og kaffestueværter inden døre samt
Nationalparkcenter Thy med nationalparkværter.
Naturens Besøgsvenner udfører naturplejeaktiviteter dels via
monitering af forskellige særlige arter i samarbejde med sekretariatsmedarbejdere på naturområdet og Biologisk Forening for
Nordvestjylland, og dels ved ifm. med deres moniteringsarbejde
at hjælpe med rydning af invasive arter, der ofte udgør betydelige risici for de for Nationalpark Thy særlige arter.
Paraplyorganisationen Nationalpark Thy VENNER spiller en
betydelig rolle for det frivillige engagement på et organisatorisk
plan samt for udbuddet af tilbud til gæster i nationalparken.
Foreningen arrangerer vedligeholdelse af gravhøje i samarbejde
med Thisted kommune, er tovholder på de konkrete aktiviteter
omkring Stivogterne, der i samarbejde med Naturstyrelsen Thy
bidrager til at holde stierne inden for nationalparkens grænser
tilgængelige og eftertragtede for andre gæster, samt de såkaldte
Gå i gang-ture og Spring på cyklen-ture, hvor frivillige inviterer
interesserede med på hhv. gå- og cykelture med indledende
kultur- og naturhistoriske fortællinger om turens udgangspunkt.
Gennem foreningens repræsentation i Nationalpark Thys råd
sikres frivilliggruppens involvering i forhold til nationalparkens
overordnede politiske beslutningsgrundlag, i supplement til
frivilliggruppens involvering i sekretariatets daglige beslutningsgrundlag gennem løbende statusmøder i de enkelte frivilliggrupper og løbende kontakt med nationalparkens ansatte frivilligkoordinatorer.
Som et led i projektet Trædesten til naturen arbejdes der med
Hanstholm Fyr som udgangspunkt for oplevelser i nationalparken, hvor en større frivilliggruppe også vil kunne tilknyttes
formidling og værtsskab.

Frivillige på Lodbjerg Fyr serverer hjemmebag i kaffestuen, der
er åben fra påske til udgangen af oktober. I tilknytning til fyret
er der også fyrværter, der formidler kulturhistorien og måske
en enkelt røverhistorie samt frivillige håndværkere og havefolk.
Foto: Poul Christian Madsen
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videreførelse af etablerede aktiviteter. Herudover er koordinering af vagtplaner såvel som indkøb, markedsføring, vedligehold, afholdelse af både kurser,
statusmøder og sociale arrangementer væsentlige elementer i fastholdelsen.
Vidensdeling mellem sekretariatet og frivilliggruppen (bl.a. i form af deling af
formidlingsmateriale, besøg ved naturprojekter i nationalparken og afholdelse
af informationsmøder fx vedr. nationalparkens årsberetning), afsked med frivillige skaber også et stærkt netværk og kræver sekretariatsunderstøttelse. Der
er også behov for etablering af en god uenighedskultur og i enkelte tilfælde
konflikthåndtering.
Alle ansatte i Nationalpark Thys sekretariat har overordnet set en bred berøringsflade med frivilliggruppen, qua antallet af frivillige og frivilligaktiviteternes
tværgående indsats.
Opretholdelse af den nuværende etablerede indsats er en fortsat stor og væsentlig opgave; den lokale opbakning til ”vores” nationalpark, som i høj grad
kommer til udtryk gennem involvering fra frivillige, er over en bred kam det
fortsatte grundlag for en positiv udvikling i Nationalpark Thy. En stor del af de
frivillige udgøres af »det grå guld«, hvorfor der naturligt er en vis begrænsning
i forhold til den tidshorisont, den enkelte har i sit engagement.
Den eksisterende frivilliggruppe har med udfoldelsen af projekt Trædesten
til Naturen samt vedtagelse af frivilligpolitik og –strategi oplevet en vis ’organisatorisk tumult’, hvorfor der er en pointe i at have fokus på en bæredygtig
forankring af det eksisterende niveau. Det kan dog overvejes, hvorvidt frivillige
fremover kan involveres også i løsningen af andre typer opgaver. Det vurderes
således, at frivillige kan være en stor ressource i forbindelse med at skabe vildere natur ved eksempelvis at være med til at genrydde arealer for opvækst
af invasive arter eller ved at bistå med indplantning af hjemmehørende arter.
Frivilligindsatsen vurderes at være skalérbar og gruppen af frivillige at kunne
øges yderligere – både aldersmæssigt og geografisk – ved at supplere med
andre typer af frivilligaktiviteter. Det skal holdes for øje, at der i så fald vil være
behov for yderligere mandskabsressourcer i form af ansatte i sekretariatet.

INDSATS I PLANPERIODEN 2022-2028
I Nationalpark Thy skal involvering af lokalbefolkningen i drift og udvikling skabe lokal forankring gennem frivilliges indsats. Det betyder, at Nationalpark Thys frivillige:
1. I høj grad bidrager med mellemmenneskelig formidling og aktiviteter på Nationalpark Thys
bemandede trædesten og formidlingspunkter.
2. I mindre grad bidrager med vedligehold af faciliteter, aktiviteter i naturen samt kulturhistorie.

MÅL INDEN FOR
BASISBEVILLING

MÅL I SAMARBEJDE
MED EKSTERNE PARTER

Nationalpark Thys bemandede
trædesten og formidlingssteder
skal være bemandede af frivillige i
sæsonen i perioden 2022-2028 (en
”sæson” defineres som planlagte
åbningstider i 2021).

Det frivillige engagement
spreder sig til at være en
større faktor i gennemførelsen af projekter i samarbejde med eksterne
aktører.

Herudover skal der være grupper, der
bistår med faciliteter/stier, aktiviteter
i naturen samt kulturhistorie.

Vidensgrundlaget for formidlere videreudvikles og
udvides på områder som
kultur, geologi, biodiversitet/natur mv.

Frivilliggruppen tæller i størrelsesordenen 250 personer.

MÅL DER KAN GENNEMFØRES MED BEVILLING
FRA FONDE MV.
Såfremt muligheden opstår kan der søges midler
hjem til videreudvikling af
frivilligkonceptet til andre
områder og målgrupper.
Hanstholm åbnes som
bemandet trædesten som
minimum i sommerperioden.

Tilfredshed blandt de frivillige og
kvaliteten af formidlingen skal fastholdes gennem perioden (baseline
etableres ved indgangen af 2022).
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5.3.2 ZONERING OG ADFÆRD
Nogle områder i Nationalpark Thy er robuste og kan bære mange gæster – i
andre områder kan forstyrrelser være fatale for fx sårbare fugles muligheder
for at yngle, da hyppige forstyrrelser kan få dem til at forlade en rede.
Det betyder, at der kan være behov for en bedre guidning af de besøgende,
både i forhold til, hvor de bevæger sig i nationalparken på forskellige tider af
året og døgnet, og hvordan de opfører sig mest hensigtsmæssigt under besøget. Herudover er der i visse områder behov for at udbygge de forstyrrelsesfrie
områder fx ved at søge muligheden for begrænsning af folks adgang udvidet
i udvalgte områder, som vi kender det fra Hanstholm Vildtreservat og EF-fuglebeskyttelsesområderne.
Der eksisterer i dag både vildtreservater, fredninger, herunder områder med
adgangsforbud, habitat- og fuglebeskyttelsesområder, der helt eller delvist begrænser og regulerer færdslen i hele eller dele af året. Hertil kommer Naturstyrelsens friluftszonering, som bl.a. er et middel til at planlægge for friluftsliv. Det
vurderes, at de eksisterende reguleringer med mindre justeringer kombineret
med øget fokus på hensigtsmæssig adfærd og færdsel, herunder evt. ændring
af faciliteter og stier mv. vil kunne udgøre en dækkende beskyttelse af de særligt sårbare områder. Naturen er dog dynamisk og der sker konstant udvikling
af naturtyperne og også af fuglenes migrationstider og derfor kan der være
behov for jævnligt at gennemgå de aktuelle adgangsbegrænsninger i samarbejde med Naturstyrelsen Thy. En gennemgang vil bl.a. kunne ske i forbindelse
med revision af Naturstyrelsen Thys driftsplan i 2023.
Nationalparkfond Thy vil arbejde for, at der løbende sker justering og tilpasning af de eksisterende zoner/beskyttelsesområder ud fra udviklingen af
biodiversiteten i området, således at storslåede oplevelser kan opnås uden fx
ynglende fugle forstyrres. Arbejdet sker i tæt dialog med Naturstyrelsen, der

Mor og børn på tur i Nationalpark Thy.
Foto: Mette Johnsen
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administrerer friluftszoneringen og de administrative adgangsbegrænsninger,
Naturstyrelsen har indført i nogle af fuglebeskyttelsesområderne. Indsatsen
kan desuden kræve løbende justering og planlægning af faciliteter og tilgængelighed, jf. indsatsen herom.
Herudover undersøges, om et eller flere områder i Nationalpark Thy kan leve
op til IUCNs kriterier for internationalt anerkendte nationalparker.
Der arbejdes desuden med at påvirke folks adfærd i naturen gennem information, placering af arrangementer m.v. samt ”nudging”, hvor fx opstilling
af udkigsposter, skraldespande, bomme, trapper, piktogrammer osv. ubevidst
understøtter den ønskede adfærd.

INDSATS I PLANPERIODEN 2022-2028
Gæsterne i Nationalpark Thy ledes til robuste områder, hvor der gennem faciliteter, stier og ruter
gives adgang til storslåede naturoplevelser.

MÅL INDEN FOR
BASISBEVILLING

MÅL I SAMARBEJDE
MED EKSTERNE PARTER

MÅL DER KAN GENNEMFØRES MED BEVILLING
FRA FONDE MV.

Naturstyrelsens friluftszonering
med stillezoner, friluftszoner og
facilitetszoner integreres i relevante arbejdsgange.

Uforstyrrede arealer øges
gennem omlægning af stier,
ruter og faciliteter, der giver
adgang til storslåede naturoplevelser

Undersøgende og nyskabende inden for
adfærdsdesign i naturen
rettet mod hensynsfuld
adfærd.

Hensynsfuld adfærd formidles i
alle relevante sammenhænge.
Det undersøges om et eller flere
områder i nationalparken kan
kategoriseres som IUCN-kategori
II.

Fra toppen af Isbjerg har gæster en storslået udsigt over
Hanstholm Vildtreservat med Vesterhavet i baggrunden.
Foto Kristian Amby
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Fra Isbjerg ses tydeligt de stejle
stenalderhavsskrænter omkring Nors Sø.
Foto: Jens Kristian Kjærgaard
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5.3.3 KULTUR- OG LANDSKABSHISTORIE
Fortællingen om Nationalpark Thy er i høj grad også fortællingen om landskabets dannelse og menneskets liv i området gennem årtusinder. Således
rummer naturen i Nationalpark Thy kulturmiljøer og kulturhistoriske spor, som
skal styrkes og formidles. Landskabet i Nationalpark Thy er formet af naturen
gennem årtusinder, især har sandflugten under Den Lille Istid formet det landskab, vi ser i dag, og det landskab er påvirket af menneskets foretagsomhed.
Under sandet findes væsentlige spor efter oldtidens bosættelser og landbrug.
Siden 1700-tallet er der sket markante natur- og landskabsændringer gennem
gravning af grøfter, opdyrkning, plantning af træer i værnskov, plantager og
læhegn. Hertil kommer bl.a. etablering og flytning af gårde og huse, nedlæggelse og flytning af kirker, anlæg i forbindelse med redningsvæsnet, militarisering af landskabet under 2. verdenskrig og kystsikringen som fx områdets
fyrtårne – alle kulturhistoriske begivenheder og bygningsværker, som rummer
hver deres del af historien om, hvordan natursynet og det landskab, der nu
udgør Nationalpark Thy, har ændret sig gennem tiden.
Et af nationalparkens formål i relation til områdets kulturhistoriske udvikling
er at ændre på en del af det nuværende landskab for at genoprette naturlige økosystemer – især ved at ændre på afvandingsgrøfter, så der genskabes

naturlige vandstandsforhold, og ved at omlægge læhegn og plantager, hvor
træsammensætningen hovedsageligt består af eksotiske arter fra Centraleuropa og Nordamerika.
Naturfænomener og landskabet er dog ikke selvforklarende, og derfor er
det en prioriteret indsats for nationalparken, at gennemgribende ændringer af
landskabet foretages med respekt for landskabs- og kulturhistoriske spor og
følges tæt af en formidling, der tydeliggør baggrundene for – og gevinsterne
ved – landskabsforandringerne. Derudover skal der i naturprojekterne tages
hensyn til særligt værdifulde kulturhistoriske spor.
Landskabsdannelsen er især tydelig for det blotte øje på de stejle stenalderskrænter og den tidlige menneskelige påvirkning i form af de mange gravhøje.
En del af disse er i dag skjult af tilplantning og ikke længere synlige landskabselementer. Under hensyntagen til særlig biodiversitet tilknyttet især dele af
kalkskrænterne, gøres disse elementer i højere grad synlige gennem rydninger.
Rydningerne kan også være med til at skabe bedre vilkår for den biodiversitet, der er tilknyttet lysninger og skovbryn. Som følge af dette lægges der i
den stedbundne formidling i højere grad vægt på landskabsformationerne, de
kulturhistoriske naturforandringer som grøfteanlæg mv. og de nutidige landskabsforandringer som følge af naturprojekter.
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INDSATS I PLANPERIODEN 2022-2028
Nationalpark Thy vedligeholder og udbygger eksisterende fysiske og digitale rammer for
forståelse af den lokale landskabs- og kulturhistorie.

MÅL INDEN FOR
BASISBEVILLING

MÅL I SAMARBEJDE
MED EKSTERNE PARTER

Vedligeholde eksisterende kulturhistoriske formidling.

Nationalpark Thys tidlige
landskabshistorie søges
afdækket.

I forbindelse med naturprojekter
formidles den landskabs- og
kulturhistoriske udvikling.
Kultur- og landskabshistorien
synliggøres på specifikke ruter og
udsigtspunkter målrettet oplevelse af kultur- og landskabshistorie.
Der kortlægges et antal udvalgte
kortlag til kulturhistorisk atlas
med henblik på at kunne prioritere bevaring af særligt værdifulde
kulturhistoriske spor.
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MÅL DER KAN GENNEMFØRES MED BEVILLING
FRA FONDE MV.
Levendegørelse af kulturhistoriske fortællinger.

Der er i planperioden 2016-2022 som pilotprojekt skabt et kulturhistorisk
atlas over Vester Vandet Sogn, der metodisk viser, hvordan en kortlægning kan
udarbejdes. Ud fra denne skabelon udarbejdes kortlag over hele nationalparken, som anvendes især i forbindelse med stedbunden formidling og indgår
som prioriteringsredskab forud for gennemførelse af naturprojekter.
Pilotprojektet har vist, at der er tale om en betydelig, omfattende opgave.
Det må derfor forventes at kortlægningen vil strække sig ud over den kommende planperiode medmindre, der findes betydelige ressourcer hertil. I første
omgang tænkes en mere detaljeret kortlægning af fx grøfternes tilblivelse,
som i tilknytning til igangsatte naturprojekter vil kunne give et overblik og
et prioriteringsgrundlag samt medvirke til formidling af den kulturhistoriske
udvikling.
Nationalpark Thy vurderer, at kultur- og landskabshistorien fortsat vil være et
øget aktiv for nationalparkens besøgende. Derfor er det vigtigt at tydeliggøre
kulturhistoriske og landskabsmæssige spor i naturen – og styrke formidlingen
af dem. Ligeledes er det vigtigt at knytte disse spor til gennemførte og igangværende naturgenopretningsprojekter, der således kan skabe forståelse for
disse i en historisk kontekst. Og endelig kan den kulturhistoriske formidling levendegøres, fx ved Redningsvejen, Stenbjerg Redningsplads eller Lodbjerg Fyr.

Mosebøllebær og hedelyng.
Foto: Svend Hamborg
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5.3.4 KOMMUNIKATION
Nationalpark Thy har opnået en høj kendskabsgrad i befolkningen (67%) og
er et stærkt brand for Thisted Kommune og for virksomheder i hele Thy. Det
forpligter, og der lægges derfor en stor indsats i kontinuerligt at vedligeholde
Nationalparkens brand gennem synliggørelse i medier og presse og via formidling af høj kvalitet på egne digitale platforme såvel som på fysiske kort, foldere
mv. Synliggørelse af nationalparkens arbejde og den værdi, det skaber for både
biodiversiteten og lokalområdet, er vigtig for at skabe opbakning og grobund
for nye projekter på tværs af alle de formål, Nationalpark Thy er sat i verden for.
Kommunikation understøtter alle øvrige formål i Nationalpark Thy og har
siden grundlæggelsen været en mere eller mindre eksplicit del af alle nationalparkens projekter og publikumstilbud. Området har været højt prioriteret
gennem nationalparkens første leveår og har bl.a. været et væsentligt element
i projektet ’Trædesten til Naturen’ i planperioden 2016-2022, hvor nye besøgshuse nu skaber direkte møder mellem gæster, frivillige og nationalparkens
medarbejdere og således styrker dialogen, øger forståelsen for nationalparkens
arbejde og styrker tilliden til brandet. I 2018 blev den første branding- og kommunikationsstrategi for Nationalpark Thy godkendt af bestyrelsen. Den har siden ligget til grund for det daglige arbejde og videreføres med ny prioriteret
indsats i den kommende planperiode.
Kommunikationsindsatsen vil have fokus på at støtte og tydeliggøre sammenhængene mellem Nationalpark Thys enestående natur og kulturhistorie,
nationalparkens arbejde og naturprojekter, og nationalparkens tilbud til besøgende. Kendskabet til Nationalpark Thy kan eksempelvis løftes yderligere
ved at styrke fortællingen om nationalparkens rolle i at bevare og udvikle den
danske natur. Det er et emne, der ligger den danske befolkning nært, men
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som ikke alle umiddelbart forbinder med nationalparkerne. En kommunikeret
tydeliggørelse af sammenhængen vil således skabe øget forståelse for nationalparkfondens arbejde og styrke Nationalpark Thys brand, så det i højere grad
huskes i befolkningen.
Et sådant fokus ligger i god forlængelse af projektet ’Trædesten til Naturen’,
hvis formål bl.a. var at få nationalparkens besøgende et skridt længere ud i
den nære natur. Nu følger så den kommunikative trædesten: at skabe øget
forståelse for den natur, de besøger, så gæster tager fra nationalparken med
ny viden og interesse.
Et kommunikativt fokus på sammenhængen mellem nationalparkens arbejde og dens tilbud til publikum understreger også sammenhængen mellem
naturbeskyttelse og naturbenyttelse. Det gælder blandt andet i indsatsen for
at styrke forståelsen for hensynsfuld adfærd – code of conduct – i nationalparken, og i kommunikationen af nationalparkens arbejde for en vildere natur,
gennem formidling af de naturprojekter, nationalparkfonden indgår i.
Endelig er et nyt vigtigt kommunikationsfelt samarbejdet med de øvrige af
Danmarks Nationalparker. Dels for at belyse hver enkelt nationalparks særkende, dels for at styrke det fælles nationalparkbrand, og endelig for at skabe en
stærkere stemme i landsdækkende medier - og således yderligere øge kendskabet til nationalparkerne.
Kommunikation er en daglig driftsopgave og varetages som sådan af alle nationalparkens medarbejdere gennem daglig kontakt med gæster og frivillige,
intern som ekstern formidling og samarbejder. Nationalpark Thy ønsker dog i
planperioden at tage en mere offensiv tilgang til kommunikationsindsatsen.
Dette indebærer ansættelse af en kommunikationsmedarbejder, revision af
hjemmeside og ny samlende PR-, medie- og kommunikationsstrategi.

INDSATS I PLANPERIODEN 2022-2028
Yderligere styrkelse af brand og øget kendskab til Nationalpark Thy som en unik nationalpark,
der giver mulighed for storslåede oplevelser og naturvenlige friluftsaktiviteter, og som arbejder
for at bevare og udvikle den danske natur og nationalparkens kulturhistoriske særkender.

MÅL INDEN FOR
BASISBEVILLING

MÅL I SAMARBEJDE
MED EKSTERNE PARTER

Nationalpark Thy opdaterer
og udgiver løbende materiale
via stier, ruter, faciliteter, oplevelser mv. der understøtter
storslåede naturoplevelser og
hensynsfuld adfærd. Foldere,
app og hjemmeside opdateres mindst 1 gang årligt.

Nationalpark Thy opnår en
kendskabsgrad på 80 pct.,
hvoraf hovedparten forbinder
Nationalpark Thy med arbejdet for at bevare og udvikle
naturen og øge biodiversiteten.

Herudover er Nationalpark
Thy synlig i lokale, regionale
og landsdækkende medier og
øger gradvist kendskabsgraden til Nationalpark Thy.

Kendskabsgraden til Danmarks Nationalparker som
samlet brand øges i samarbejde med de øvrige nationalparker.

MÅL DER KAN GENNEMFØRES MED BEVILLING
FRA FONDE MV.
Nye eksternt rettet kommunikationskanaler, der giver
øget mulighed for at fortælle
de gode historier om Nationalpark Thys virke; knytte
nationalparkens arbejde til
den generelle interesse for
at beskytte dansk natur, og
styrke kommunikationssamarbejdet med andre
nationalparker og relevante
institutioner. Det kan eksempelvis være en podcast-serie,
Youtube-kanal, nyhedsbreve
eller trykte udgivelser.

Lodbjerg Fyr er et af Nationalpark Thys
kulturhistoriske særkender.
Foto: Poul Christian Madsen
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Der er mange måder af opleve naturen på.
Med en cykel kommer man roligt over længere distancer.
Foto: Mette Johnsen
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5.3.5 FORSKNING OG MONITERING
Med det rette vidensgrundlag kan der med større sikkerhed tilrettelægges og
gennemføres en forvaltning af naturen, der har tilsigtede konsekvenser, og som
tager højde for mange faktorer. Der gennemføres løbende datadrevet registrering og overvågning af høj kvalitet, som understøtter nationalparkens indsatser
for natur og gæster.
Med løbende vidensopsamling og registrering er det muligt at videreføre erfaringer fra allerede gennemførte projekter. Dette arbejde er grundlagt med indsatsen ”Vidensgrundlag for adaptiv naturforvaltning” i nationalparkplanen for
2016-2022.
Med en fortsat indsats skabes grundlag for at forvalte naturen ud fra den
mest opdaterede viden om de enkelte arters placering, status og udvikling samt
den nyeste viden inden for forvaltningstiltag. Det er centralt for nationalparkens
udvikling på sigt, at forbedringer kan dokumenteres, og at indsatser kan tilpasses udviklingen i området. Indsatsen vil gavne både Nationalpark Thy og andre,
som fx Naturstyrelsen Thy og Thisted Kommune, samt aktører i andre egne, der
arbejder med lignende naturtyper. Ved gennemførelse af større og nye typer af
naturprojekter vil der især være behov for veldokumenterede registreringer og
overvågning, der kan danne grundlag for videre indsatser i samme projekt, men
også danne grundlag for nye og optimerede projekter. Derudover kan kendskabet til og samarbejdet med forskere i området understøttes.
Indsatsen kan med fordel generelt tænkes som et tværgående initiativ, hvor
viden om naturens udvikling såvel som menneskers påvirkning af naturen tages i
betragtning ved løbende tilpasning af øvrige indsatser. Indsatsområdet kan derfor udvides til også at omfatte generering af viden i relation til bæredygtig udvikling, fx om gæsternes færdsel og øvrige aktiviteters påvirkning på naturen gennem en løbende overvågning og registrering af færdsels- og udviklingsmønstre.
Dette vil skabe grundlaget for at vurdere, om indsatser relateret til fx formidling,
undervisning, placering af faciliteter, kortmateriale og kommunikation i øvrigt er
effektivt - også set ud fra et hensyn til at beskytte sårbare områder
Herudover kan der i samarbejde med relevante organisationer og forskningsinstitutioner udarbejdes et grundlag for videre undersøgelser af fx hjortevildtets

færdsel, forstyrrelser på fugle og hjortevildt, eller hegn og græsning, med henblik på at sætte eksisterende viden ind i nationalparkens kontekst.
Forskning, der bidrager til at øge vidensgrundlaget, støttes gennem fx tilbud
om ophold, økonomisk støtte m.v. Et forskningsråd kan nedsættes i samarbejde
med relevante forskningsinstitutioner. Forskningsrådet kan fx yde faglig rådgivning til bestyrelsen om problemstillinger knyttet til udviklingen af Nationalpark
Thy, inspirere til nye forskningsområder og tværvidenskabeligt samarbejde, koordinere og prioritere indsats, udbrede kendskabet til igangværende forskning,
komme med forslag til studenterprojekter i Nationalpark Thy, afholde seminarer
m.m.

INDSATS I PLANPERIODEN 2022-2028
Nationalpark Thy udarbejder basisregistrering og monitering på alle relevante projekter. Monitering, der skal kunne danne grundlag for videre arbejde for både studerende og forskere.
Nationalpark Thy understøtter forskning, der bidrager til øget vidensgrundlag om naturen i
området såvel som en bæredygtig udvikling.

MÅL INDEN FOR
BASISBEVILLING

MÅL I SAMARBEJDE
MED EKSTERNE PARTER

MÅL DER KAN GENNEMFØRES MED BEVILLING
FRA FONDE MV.

Nationalpark Thy gennemfører basismonitering og løbende monitering på alle relevante
projekter. Data gøres
offentligt tilgængelig og
formidles.

Nationalpark Thy støtter studie- og
forskningsprojekter der understøtter
vidensgrundlaget omkring nationalparkens formål og målsætninger.

Nationalpark Thy deltager i et eller flere store
forskningsprojekter.

Nedsættelse af et forskningsråd med
repræsentanter fra områder der bredt
understøtter Nationalpark Thys formål. Der skal i planperioden laves et
kommissorium for arbejdet.
Undersøgelse og monitering af gæstetryk med henblik på bæredygtig
turismeudvikling.
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6. OVERSIGT OVER TILLADELSER OG DISPENSATIONER

Miljømålsloven

Naturbeskyttelsesloven

Jagt- og vildtforvaltningsloven

Skovloven

Vandløbsloven

Okkerloven

Planloven

Kommuneplan / lokalplan

1.1

Naturlig vandbalance

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2

Sammenhængende klitnatur

X

X

X

X

X

X

X

X

1.3

Biodiversitet i skovene

X

X

X

X

X

X

X

X

1.4

Naturlig forandring og variation i landskabet

X

X

X

X

X

X

X

2.1

Faciliteter og tilgængelighed

X

2.2

Uddannelse og undervisning

X

2.3

Naturvejledning og formidling

X

2.4

Erhvervsliv og turisme

X

3.1

Netværk af frivillige

X

3.2

Zonering og adfærd

X

3.3

Kultur- og landskabshistorie

X

3.4

Kommunikation

X

3.5

Forskning og monitering

X
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X

X

X

X

X

X

Lov om bygningsfredning

Tilladelse fra lodsejer

Nationalparkplanen skal indeholde en redegørelse for, om der kræves tilladelser eller dispensationer fra anden lovgivning til gennemførelse af projekter m.m. Det
er særligt indsatserne på naturområdet, der kræver tilladelser eller dispensationer efter anden lovgivning.

X

BILAG

NATIONALPARKPLAN 2022-28
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Mange gode oplevelser venter vandrere på Redningsvejen langs Vestkysten
– med den ikoniske redningsbåd som symbol.
Foto: Cathrine Lykke Sørensen, Nationalpark Thy
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7. BILAG: HANDLINGSPLANER
BESKRIVELSE AF SKEMAER
I skemaerne herunder beskrives i oversigtsform hvilke mål der arbejdes hen imod i perioden og hvilke aktiviteter, samarbejdspartnere mv. der kan understøtte
målene.

INDSATS I PLANPERIODEN 2022-2028
Overordnet beskrivelse af, hvad Nationalpark Thy arbejder hen imod i planperioden 2022-2028.
MÅL INDEN FOR BASISBEVILLING

MÅL I SAMARBEJDE MED EKSTERNE PARTER

MÅL DER KAN GENNEMFØRES MED
BEVILLING FRA FONDE MV.

Konkret beskrivelse af, hvad man forventer der kan opnås i perioden inden for nationalparkens basisbevilling.

Konkret beskrivelse af, hvad man forventer der kan opnås i perioden hvis der sker et tæt samarbejde med andre aktører.

Konkret beskrivelse af, hvad man forventer der kan opnås i perioden hvis der rejses betydelig ekstern finansiering fra fx fonde.

AKTIVITETER DER UNDERSTØTTER MÅL

OUTPUT/RESULTAT

INDIKATOR

Beskrivelse af aktiviteter, der understøtter målet. Nationalpark
Thy er ikke låst til at gennemføre de oplistede aktiviteter, da der
i løbet af planperioden kan opstå mulighed for at gennemføre
andre aktiviteter, som støtter op om det beskrevne mål.

Hvilket resultat forventes der af den beskrevne aktivitet.

På hvilke parametre kan det måles/observeres, om aktiviteten er
gennemført eller resultatet er nået på anden vis.

BIDRAG TIL MÅLSÆTNING I BEKENDTGØRELSE
Bidrager til målsætning nr.
RISICI
Beskrivelse af de væsentlige faktorer og risici, der er forbundet med at kunne opnå målet.
INTERESSENTER OG SAMARBEJDSPARTER
Beskrivelse af de væsentligste samarbejdspartnere.
EKSISTERENDE VIDEN
Nationalpark Thy ligger inde med relevant viden, der kan påvirke opnåelsen af målet. Relevant viden oplistes. På nogle områder er der behov for at tilegne Nationalpark Thy yderligere viden gennem
forundersøgelser mv. før en aktivitet kan gennemføres. Behovet beskrives her.
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7.1 VILDERE NATUR
7.1.1 NATURLIG VANDBALANCE
Målet bygger oven på indsatsen i Nationalparkplan 2016-2022: 1. Naturlig hydrologi
INDSATS I PLANPERIODEN 2022-2028
Under hensyn til eksisterende infrastruktur, bebyggelse og private interesser genetableres naturlig vandbalance på størst mulige arealer i Nationalpark Thy.
MÅL INDEN FOR BASISBEVILLING

MÅL I SAMARBEJDE MED EKSTERNE PARTER

MÅL DER KAN GENNEMFØRES MED
BEVILLING FRA FONDE MV.

20 km grøfter er lukket i perioden 2022-2028, svarende til 6 pct. af de gravede
grøfter i 2021.

50 km grøfter er lukket i perioden 2022-2028, svarende til
15 pct. af de gravede grøfter i 2021.

200 km grøfter er lukket i perioden 2022-2028, svarende
til 62 pct. af de gravede grøfter i 2021.

Forundersøgelse af genskabelse af 2 tidligere søer.

Aftale om genskabelse 1 tidligere sø.

Forundersøgelse af genskabelse af alle tidligere søer og
genskabelse af 1 sø påbegyndt.

BIDRAG TIL MÅLSÆTNING I BEKENDTGØRELSE
1)

De væsentligste naturtyper som strande, klitter, klitheder, strandenge, kalkrige overdrev og søer skal bevares, og deres udbredelse, kvalitet og mangfoldighed styrkes. De skal beskyttes mod tilgroning,
afvanding, næringsstoftilførsel, invasive arter m.v. og udvikles til at blive bæredygtige og dynamiske økosystemer med naturlig vandbalance mv.

2)

Der skal skabes større sammenhæng mellem nationalparkens naturområder og landskaber, herunder især klit- og klithedearealer. Områdernes samspil med kysten og havet skal styrkes.

AKTIVITETER DER UNDERSTØTTER MÅL

OUTPUT/RESULTAT

INDIKATOR

Opsætning af vandstandsloggere og kortlægning af vandets bevægelser.

Viden om nedbør og grundvandets strømninger til brug
for planlægning af større projekter

Antal loggere opsat (aktivitet)

Tekniske og biologiske forundersøgelser.

Viden om konsekvenser af konkrete indsatser/aktiviteter
for optimering af effekter

Antal forundersøgelser gennemført (aktivitet)

Sammen med private lodsejere og Naturstyrelsen Thy kan der identificeres områder, hvor der omkostningseffektivt og med gevinst for biodiversiteten kan lukkes
grøfter, så vandet kommer i så ”naturlig balance” som mulig

Analyse/kortlægning

Antal km lukket (ud over planlagt i Naturstyrelsen Thys
driftsplaner)

Der kan indgås en samarbejdsaftale med Naturstyrelsen Thy om fremrykning af
hugst på arealer, der er centrale for enten at mindske udledningen af humusstoffer
til søer og vandløb, eller at skabe sammenhæng mellem naturområderne.

Træer fældes og fjernes

Antal hektar genskabt klitnatur.

Forundersøgelser af mulighederne for genetablering af forsvundne søer og at oprette naturlig vandstand i afdrænede vådområder, således at vandet i landskabet
kommer nærmere naturlig balance.

Forundersøgelser er lavet og kan danne grundlag for
videre drøftelser.

Antal forundersøgelser gennemført (aktivitet)
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Antal hektar påvirket (resultat)

Rød bægerlav.
Foto: Svend Hamborg
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Forundersøgelser, der kortlægger årsagerne til den forringede vandkvalitet i mange af nationalparkens søer, og kommer med forslag til forbedringer heraf.

Katalog over årsagssammenhænge, der på sigt kan bruges til at igangsætte indsatser, der skaber forbedring af
vandkvaliteten i eksisterende søer. Undersøgelsen sker i
samarbejde med Naturstyrelsen Thy, Miljøstyrelsen mv.

Antal undersøgelser gennemført

Forundersøgelse af påvirkningen af dræning og plantagedrift i grundvandsnære
klitplantager.

Forundersøgelser er lavet i samarbejde med Naturstyrelsen og kan danne grundlag for videre drøftelser.

Forundersøgelser gennemført (aktivitet)

Hævning af grundvandstanden medvirker typisk til at binde kulstof i organisk
materiale, som kan medvirke til at mindske udledning af CO2. Det bør undersøges,
hvor stor en klimamæssig effekt, der kan være i hver af genopretningsprojekterne.

Viden om klimaeffekter

Rapport udarbejdet

Antal indsatser gennemført

RISICI
Så længe det ikke er afklaret, om der kan udbetales erstatning for tab over grænsen for de minimisstøtte, er det hovedsageligt relativt små arealer, der kan etableres naturlige vandstandsforhold på.
Langt hovedparten af de negativt hydrologipåvirkede arealer ligger i eller i forbindelse med Naturstyrelsens klitplantager. Der skal findes en langsigtet løsning i forhold til de ændrede produktionsforhold.
Der skal gives tilladelse til de enkelte projekter efter Vandløbsloven. Hvis grøfterne er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens §3, skal der desuden gives dispensation fra Naturbeskyttelsesloven.
Vurdering af hensyn til fx særligt værdifuld kulturhistorie, anden biodiversitet og friluftsliv skal tages løbende og relevante interessenter inddrages med henblik på nationalparkbestyrelsens prioritering af
hensyn.
INTERESSENTER OG SAMARBEJDSPARTER
Naturstyrelsen er den væsentligste samarbejdspartner, idet 75% af nationalparkens areal er statsejet og langt de fleste grøfter ligger i forbindelse med plantagerne. Derudover en række private lodsejere og
en lang række interessenter, der vil have en holdning til sammenhængsprojekter.
Bl.a. kan nævnes Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Biologisk Forening For Nordvestjylland, Dansk Botanisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Vild med Vilje, Friluftsrådet,
lokalbefolkningen.
EKSISTERENDE OG MANGLENDE VIDEN
Den landskabshistoriske GIS-analyse af NaturRådgivningen (2017)
Screening af Possø, Sweco. (2020)
Første del af Possø forundersøgelsen. WSP (2022)
Identifikation af projektområder, Naturrådgivningen (2017).
Basisanalyser jf. Vandrammedirektivet Miljøministeriet 2021
Vandhandleplaner hos Thisted Kommune
Forud for alle grøftelukninger, der kan have en påvirkning i forhold til privatejede arealer, skal der laves en teknisk forundersøgelse, der kortlægger konsekvenserne. Et første skridt hertil kan være opsætning af vandstandsloggere.
Ligeledes ved genetablering af søer kræves en grundig teknisk og biologisk forundersøgelse, der kortlægger omfang, konsekvenser og tempo.
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Udsigt over klitheden.
Foto: Poul Christian Madsen
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7.1.2 SAMMENHÆNGENDE KLITNATUR
Målet er en delvis videreførelse af indsatsen i nationalparkplan 2016-2022: 2. Forøge sammenhængen i
klithedenaturen og synliggøre kulturhistoriske spor og levn gennem rydning.

INDSATS I PLANPERIODEN 2022-2028
Under hensyn til særligt værdifulde klitplantager (arter, naturtyper og biodiversitet) ryddes klitplantageområder på fugtig bund for at forbedre sammenhængen i klitnaturtyperne i Nationalpark Thy.
MÅL INDEN FOR BASISBEVILLING

MÅL I SAMARBEJDE MED EKSTERNE PARTER

MÅL DER KAN GENNEMFØRES MED
BEVILLING FRA FONDE MV.

På alle relevante private arealer, hvor der er interesse herfor, ryddes arealet for uønsket opvækst af ikke-hjemmehørende arter.

Aftaler om at skabe forbindelse mellem de vigtigste, fugtige
klitheder (Natura2000-områder) indgået inden 2028.

Aftaler om at skabe forbindelse mellem de vigtigste, fugtige
klitheder (Natura2000-områder) indgået inden 2028.

BIDRAG TIL MÅLSÆTNING I BEKENDTGØRELSE
1) De væsentligste naturtyper som strande, klitter, klitheder, strandenge, kalkrige overdrev og søer skal bevares, og deres udbredelse, kvalitet og mangfoldighed styrkes. De skal beskyttes mod tilgroning,
afvanding, næringsstoftilførsel, invasive arter m.v. og udvikles til at blive bæredygtige og dynamiske økosystemer med naturlig vandbalance mv.
2) Der skal skabes større sammenhæng mellem nationalparkens naturområder og landskaber, herunder især klit- og klithedearealer. Områdernes samspil med kysten og havet skal styrkes.
AKTIVITETER DER UNDERSTØTTER MÅL

OUTPUT/RESULTAT

INDIKATOR

I samarbejde med Naturstyrelsen Thy vurderes og udvælges områder,
hvor der kan skabes sammenhæng.

Projektplan, der kan føres ud i livet, såfremt der opnås enighed om økonomi, tidshorisont mv. med alle lodsejere.

Projektplan udført

Der kan laves en cost-benefit-analyse af 2-3 udvalgte områder som opfølgning på rapport om sammenhængende arealer,

Overslag over økonomiske konsekvenser ved større projekter
af denne type.

Overslag udarbejdet

Der indgås aftale mellem Naturstyrelsen Thy og Nationalparkfond Thy om
finansiering af projektet, herunder en langsigtet plan for ”vedligeholdelse” af området for at undgå tilgroning.

Samarbejdsaftale med Naturstyrelsen Thy.

Aftale indgået

Gennemførelse af konkret projekt for at skabe sammenhæng

Rydning

Areal ryddet, sammenhæng skabt

RISICI
Aftaler med lodsejere sker på frivillig basis, så indsatsen kan ikke gennemføres medmindre, lodsejerne er villige til at lade det ske.
Der kræves dispensation jf. skovloven, hvor rydning planlægges i fredskov.
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Den særlige naturtype på kalkskrænterne ved Sårup nydes. Foto: Sinne Harbo
INTERESSENTER OG SAMARBEJDSPARTER
Naturstyrelsen og private lodsejere. Derudover er der en lang række af interessenter, som kan have en holdning til projekterne. Fx: Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Biologisk Forening For Nordvestjylland, Dansk Botanisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Vild med Vilje, Friluftsrådet, lokalbefolkningen.
EKSISTERENDE VIDEN
”Sammenhængende natur i Nationalpark Thy” (Linn Naturrådgivning, 2021)
”Truede og sjældne arter i Nationalpark Thy - Forslag til forskningsbaseret forvaltningsplan baseret på arternes ressourcebehov, DCE (2021)
”Funktionel forbindelse, Tvorup klitplantage, teknisk forundersøgelse” (COWI, 2018)
”Identifikation af mulige projektområder” (Naturrådgivningen, 2017)

NATI O NALPAR KPLAN 2 0 2 2 - 2 0 2 8 - B I LAG

79

Gåtur i bøgeskoven.
Foto: Mette Johnsen
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7.1.3 BIODIVERSITET I SKOVENE
Målet er nyt ift. nationalparkplan 2016-2022, men tager tråden op fra nationalparkplan 2010-16.

INDSATS I PLANPERIODEN 2022-2028
Øge den biologiske mangfoldighed i plantagerne gennem pleje af eksisterende bevoksninger og indførsel af flere naturligt hjemmehørende træ- og buskarter plantet på deres naturlige voksested ift.
jordbund, hydrologi mv.
MÅL INDEN FOR BASISBEVILLING

MÅL I SAMARBEJDE MED EKSTERNE PARTER

MÅL DER KAN GENNEMFØRES MED
BEVILLING FRA FONDE MV.

Analyse af omkostningseffektiv indplantning af hjemmehørende arter i
nyplantninger.

Indplantning af hjemmehørende buske og træer i [x] nyplantninger, jf. analyse.

Konvertering af 10% af bjergfyr, sitka og contorta plantagerne til hjemmehørende arter.

Herudover beskyttelse af [x] ha eksisterende bevoksninger mod tilgroning. Arealet skal fastlægges i en baselineanalyse af arealer og økonomi

Måltal fastlægges ud fra en baselineanalyse af forventede
beplantninger og økonomi.

BIDRAG TIL MÅLSÆTNING I BEKENDTGØRELSE
2) Der skal skabes større sammenhæng mellem nationalparkens naturområder og landskaber, herunder især klit- og klithedearealer. Områdernes samspil med kysten og havet skal styrkes.
3) Omlægning af klitplantagerne til naturnært drevne skove domineret af naturligt hjemmehørende træer og buske skal ske med særlig fokus på styrkelse af naturværdierne
4) Nationalparkens karaktergivende landskabselementer og markante geologiske formationer og forekomster skal bevares og synliggøres.
AKTIVITETER DER UNDERSTØTTER MÅL

OUTPUT/RESULTAT

INDIKATOR

Eksisterende bevoksninger af hjemmehørende træer som fx eg, andre
løvtræer samt skovfyr sikres bl.a. ved underskovning af ikke-hjemmehørende arter. Prioriteringen heraf skal ske ud fra en analyse af arealerne.
Nærtliggende mindre områder kan bindes sammen.

Sikring af hjemmehørende arter af vedplanter i konkurrencen med ikke-hjemmehørende arter for at skabe flere levesteder for dyr, planter og svampe.

Andelen af hjemmehørende træer i plantagerne.

Plante hjemmehørende træer og buske fx som skovbryn, eller i allerede
eksisterende indhegninger med nybeplantninger (for at holde de økonomiske omkostninger på et minimum).

Sikre fødegrundlag for fugle og insekter, samt sikre en artspulje til frøspredning.

Areal beplantet

Skabe, forbedre og opretholde lysninger og skovbryn – både manuelt,
maskinelt og ved græsning.

Varierede og brede skovbryn giver både mere biodiversitet
gennem føde og levesteder for en lang række arter.

Antal/areal lysninger

Lukke grøfter og skabe lysninger for at genskabe og forbedre skovenes
vådområder

Fugle, padder, insekter og flagermus kvitterer lynhurtigt på
genskabelse af fugtige lysninger i skoven.

Km grøfter lukket/areal påvirket

Antallet af områder, hvor hjemmehørende arter er sikret.

Bekæmpelse af invasive arter.

Antal træer/buske

Km skovbryn
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Sikring og lysstilling af ældre, for biodiversiteten værdifulde træer, til
naturlig henfald og død.

Mange af de sjældne og truede arter, er tilknyttet netop
lysstillede træer i deres sidste livstadier.

Antal træer sikret

Forundersøgelse af påvirkningen af dræning og plantagedrift i grundvandsnære klitplantager.

Forundersøgelser er lavet i samarbejde med Naturstyrelsen
og kan danne grundlag for videre drøftelser.

Forundersøgelser gennemført (aktivitet)

RISICI
Projekterne skal gennemføres under hensyntagen til skovloven, herunder dispensationer i visse tilfælde.
Naturstyrelsen er lodsejer på næsten alle arealer med værdifulde træer i nationalparken, og forvalter de statsejede skove med naturnær skovdrift.
INTERESSENTER OG SAMARBEJDSPARTER
Naturstyrelsen er både lodsejer og har know how til at gennemføre projekter af denne type. Dertil kommer private lodsejere, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Biologisk
Forening For Nordvestjylland, Dansk Botanisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Vild med Vilje, Friluftsrådet, lokalbefolkningen.
EKSISTERENDE OG MANGLENDE VIDEN
Sammenhængende natur i Nationalpark Thy, Linn Naturrådgivning (2021)
Truede og sjældne arter i Nationalpark Thy - Forslag til forskningsbaseret forvaltningsplan baseret på arternes ressourcebehov, DCE (2021)
Identifikation af mulige projektområder, Naturrådgivningen (2017)
Landskabshistoriske GIS-analyse, NaturRådgivningen (2017)
Kort over biodiversiteten i danske skove er pt. ikke så præcist i forhold til Nationalpark Thy. Det vurderes nødvendigt med en mere specifik kortlægning for NPThy
Der er behov for en kortlægning over plantagernes største naturværdier og hvordan disse eventuelt kan bindes sammen.
Udarbejdelse af en cost-benefit analyse af, hvor og hvordan den største naturforbedring opnås for de tilgængelige midler.
Baseline undersøgelse af naturværdien i de udvalgte projektområder

82

NATION AL PARKF OND T HY

Snelandskabet nydes ved kysten nord for Vorupør.
Foto: Svend Hamborg
NATI O NALPAR KPLAN 2 0 2 2 - 2 0 2 8 - B I LAG

83

7.1.4 NATURLIG FORANDRING OG VARIATION I LANDSKABET
Målet er nyt ift. nationalparkplan 2016-2022.

INDSATS I PLANPERIODEN 2022-2028
Under hensyn til eksisterende infrastruktur, bebyggelse og private interesser, skal der skabes et mere dynamisk klitlandskab, hvor sandet i videst muligt omfang får frie bevægelsesmuligheder.
MÅL INDEN FOR BASISBEVILLING

MÅL I SAMARBEJDE MED EKSTERNE PARTER

Der er i 2028 udført en række mindre projekter, som til sammen
har afklaret, hvordan projekter myndighedsmæssigt kan gennemføres.

Der er i 2028 gennemført mindst ét stort blow-out, som får fri
bevægelighed. Derudover er der udført en række mindre projekter, som har afklaret, hvordan projekter myndighedsmæssigt kan
gennemføres.

MÅL DER KAN GENNEMFØRES MED
BEVILLING FRA FONDE MV.
Der er gennemført blowouts på samtlige klit- og klithedearealer i
Nationalparken.
Der er udarbejdet en BAT-rapport.
Der er udarbejdet en klar myndighedspraksis ift. til projekter der
relaterer sig til dynamik i klitnaturtyperne.

BIDRAG TIL MÅLSÆTNING I BEKENDTGØRELSE
1) De væsentligste naturtyper som strande, klitter, klitheder, strandenge, kalkrige overdrev og søer skal bevares, og deres udbredelse, kvalitet og mangfoldighed styrkes. De skal beskyttes mod tilgroning,
afvanding, næringsstoftilførsel, invasive arter m.v. og udvikles til at blive bæredygtige og dynamiske økosystemer med naturlig vandbalance mv.
2) Der skal skabes større sammenhæng mellem nationalparkens naturområder og landskaber, herunder især klit- og klithedearealer. Områdernes samspil med kysten og havet skal styrkes.
AKTIVITETER DER UNDERSTØTTER MÅL

OUTPUT/RESULTAT

INDIKATOR

Udarbejdelse af BAT (Best Available Techniques) for genskabelse
af fri dynamik i klitnaturtyperne.

Viden, som vil gavne fremtidige projekter

Rapport udarbejdet

Afgræsning

Mere blottet sand og sand i bevægelse. Mere varieret flora. Flere
blomstrende urter og mindre ophobning af førne

Areal med hvidt sand
Antal lokaliteter
Areal afgræsset

Afbrænding

Mere blottet sand og sand i bevægelse. Fjernelse af førne og
dermed flere blomster og foryngelse af lyng.

Areal afbrændt

Sprængning/gravning i klitter

Mere blottet sand og sand i bevægelse

Areal med blottet sand
Antal aktioner
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RISICI
Projekterne kræver opbakning fra lodsejere i projektområdet.
Projekter som angivet ovenfor kræver typisk dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 8
vedrørende Klitfredearealer. Dispensationer til projekter, der direkte har til formål at skabe
blottet sand i bevægelse er ikke tidligere blevet meddelt i Danmark – derfor skal der fra
Kystdirektoratets side findes en praksis for disse projekter. Der kan desuden være behov
for dispensation ift. naturbeskyttelseslovens §3.
INTERESSENTER OG SAMARBEJDSPARTER
Naturstyrelsen vil være en væsentlig samarbejdspartner i denne indsats – både som lodsejer og som faglig sparingspartner. Herudover Danmarks Naturfredningsforening, Dansk
Ornitologisk Forening, Biologisk Forening For Nordvestjylland, Dansk Botanisk Forening,
Danmarks Jægerforbund, Vild med Vilje, lodsejerforeningen.
EKSISTERENDE OG MANGLENDE VIDEN
Sand Life (2018)
LIFE + Nature project FLANDRE (2020)
Dynamic Dunescapes – Sand Dune Manager Handbook (UKCEH, the UK Sand dune and
shingle network, and Dynamic Dunescapes partners 2021)
Der bør foretages en forundersøgelse, for at finde de bedst egnede områder til projekterne.

I Nationalparkcenteret kan man se en model af nationalparken
med en lille film, der viser udviklingen i landskabet over tid.
Foto: Rasmus Hjortshøj
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7.2 BÆREDYGTIG UDVIKLING
7.2.1 FACILITETER OG TILGÆNGELIGHED
Bygger oven på indsatsen i nationalparkplan 2016-2022 6:
Gennemgående stier og faciliteter
INDSATS I PLANPERIODEN 2022-2028
En bred vifte af brugergrupper skal have adgang til storslåede naturoplevelser gennem stille friluftsaktiviteter samtidig med, at særligt sårbare områder og arter ikke forstyrres.
MÅL INDEN FOR BASISBEVILLING

MÅL I SAMARBEJDE MED EKSTERNE PARTER

Stier og ruter leder til naturoplevelser uden at sårbare områder
forstyrres.

Storslåede oplevelser understøttes yderligere gennem hensigtsmæssig placering af nye faciliteter.

Vedligeholde et delvist skiltet gennemgående net af stier og
ruter af varierende sværhedsgrad samt tilhørende faciliteter som
etableret under Trædesten til Naturen.

MÅL DER KAN GENNEMFØRES MED
BEVILLING FRA FONDE MV.
Der etableres nye faciliteter såsom ruter og udkigstårne/platform
mv., der understøtter storslåede naturoplevelser uden at færdslen i sårbare områder øges.
Tilgængeligheden øges for bevægelseshæmmede brugergrupper
på udvalgte steder gennem valg af belægning, ramper osv.
Færdiggørelse af Trædesten til Naturen.

BIDRAG TIL MÅLSÆTNING I BEKENDTGØRELSE
4) Nationalparkens karaktergivende landskabselementer og markante geologiske formationer og forekomster skal bevares og synliggøres.
5) Kulturmiljøer og kulturhistoriske spor knyttet til sandflugtsbekæmpelse, fyr- og redningsvæsen, 2. Verdenskrig og til thyboernes skiftende brug af klitlandskabet og havet skal bevares, synliggøres,
gøres tilgængelige og formidles, ligesom viden om de nævnte miljøer og spor skal udbygges.
6) Mulighederne for friluftsliv og naturoplevelser skal styrkes.
7) Udviklingen af friluftsliv og turisme skal ske på et bæredygtigt grundlag.
8) Sårbare naturområder skal beskyttes mod slitage og forstyrrende færdsel og ophold.
9) Formidling og naturvejledning skal styrkes og koordineres i forhold til lokale aktører gennem udbygning og etablering af aktiviteter, servicefunktioner og faciliteter.
10) Forskning skal understøttes og undervisning styrkes gennem etablering af faciliteter og undervisningstilbud.
11) Udviklingen af nationalparken skal ske i et samspil med omgivelserne.
12) Nationalparkens udvikling skal følges og evalueres.
AKTIVITETER DER UNDERSTØTTER MÅL

OUTPUT/RESULTAT

INDIKATOR

Der etableres et overvågningsprogram for udvalgte områder,
med forsøg med fx skiltning og omlægning af ruteforløb og placering af udsigtstårne.

På den baggrund kan der fremover etableres en standard/et
koncept for placering og udformning af ruter, overnatningspladser og tårne mv.

Etablering af moniteringssystem

Net af primitive overnatningspladser, som ligger inden for en
dagsvandring, således at nationalparken kan opleves til fods over
flere dage.

Muligheden for at opleve nationalparken til fods/på cykel mv.
styrkes

Afstand mellem pladser
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Antal målinger

Antal pladser

Etablering af naturlige legepladser. Her udgør landskabet, eksisterende træer, sten og vandløb”legeredskaberne”.

En legeplads, hvor børn kan lege i naturen.

Antal

Parkeringsforhold i Nationalpark Thy gennemgås for at bidrage
til at sikre hensigtsmæssig færdsel. Fx i form af handicapparkering ved Lodbjerg og Stenbjerg, mulighed for langtidsparkering i
forbindelse med længere vandreture, ophold for autocampere.

Flere muligheder for parkering

Faciliteter nyetableret

Der udlægges flere ”predefinerede” stiforløb, som kun er afmærket i app og på gps-koordinater/online kortmateriale – fx så
interesserede via hjemmeside/app kan finde en 2-, 4- og 7-dages
vandrerute i området. Ruten vil ikke være skiltet af hensyn til fleksibilitet i omlægning og udgifter til afmærkning.

Ruter er indlagt i elektronisk materiale (app, web), som gæster
har mulighed for at følge.

Antal gps-ruter

Der etableres shelters, boardwalks og udsigtspunkter med adgang for folk med barnevogn, klapvogn, rollator, i kørestol mv.

Bredere adgang for bevægelseshandicappede

Antal faciliteter for folk, med funktionsnedsættelse

RISICI
Placering af ruter, stier og facilieter kræver tilladelse fra og samarbejde med Naturstyrelsen Thy samt i beskyttede områder vurdering af fx §3-natur mv. Optimal placering af faciliteter kan også være på
eller tæt ved private arealer. Her skal det ske i tæt samarbejde med private lodsejere. Vedligehold af særlige faciliteter er en længevarende opgave, der skal finansieres.
INTERESSENTER OG SAMARBEJDSPARTER
Naturstyrelsen Thy, Thisted Kommune og private lodsejere. Hertil fx borgerforeninger mv. hvor der kan skabes lokalt samarbejde om fx vedligeholdelse.
EKSISTERENDE OG MANGLENDE VIDEN
”Syntese af viden om sårbare arter, naturbeskyttelse og benyttelse” (Naturrådgivningen, 2017)
God Adgang rapport: Sårup Udsigtsplatform, Stenbjerg Landingsplads, Lodbjerg Fyr og Svaneholmhus (2020)
Opdatering af ”Syntese om sårbare arter” kan overvejes med fokus på færdsel.
Projekt om Hensynsfuld adfærd/Code of Conduct.
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Plantetur med de frivillige, der får tilbud om
at dygtiggøre sig inden for forskellige felter.
Foto: Cathrine Lykke Sørensen
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7.2.2 UDDANNELSE OG UNDERVISNING
Målet bygger oven på indsatsen i nationalparkplan 2016-2022:
12. Nationalparken i skolen og skolen i nationalparken.
INDSATS I PLANPERIODEN 2022-2028
Nationalpark Thy faciliterer og underbygger grundlaget for, at viden om Nationalpark Thys natur og kulturhistorie kan indgå i læringen på alle niveauer fra dagtilbud over skoler og ungdomsuddannelser
til uddannelsesinstitutioner.
MÅL INDEN FOR BASISBEVILLING

MÅL I SAMARBEJDE MED EKSTERNE PARTER

MÅL DER KAN GENNEMFØRES MED
BEVILLING FRA FONDE MV.

Nationalparken tilbyder undervisningsforløb via landsdækkende
undervisningsplatform for skoler, samt direkte undervisning mv. til
udvalgte målgrupper.

Samarbejde med lærere på skolerne og ungdomsuddannelser,
således at flere bliver klædt på til at varetage undervisning om
den særlige natur og kulturhistorie i Nationalpark Thy.

Alle skoleelever i Thisted Kommune modtager naturvejledning
eller undervisning i Nationalpark Thy med afsæt i nye tendenser inden for naturvejledning.
Nationalparken tilbyder undervisningsforløb via landsdækkende undervisningsplatform for dagtilbud og ungdomsuddannelser.

BIDRAG TIL MÅLSÆTNING I BEKENDTGØRELSE
5) Kulturmiljøer og kulturhistoriske spor knyttet til sandflugtsbekæmpelse, fyr- og redningsvæsen, 2. Verdenskrig og til thyboernes skiftende brug af klitlandskabet og havet skal bevares, synliggøres,
gøres tilgængelige og formidles, ligesom viden om de nævnte miljøer og spor skal udbygges.
6) Mulighederne for friluftsliv og naturoplevelser skal styrkes.
7) Udviklingen af friluftsliv og turisme skal ske på et bæredygtigt grundlag.
8) Sårbare naturområder skal beskyttes mod slitage og forstyrrende færdsel og ophold.
9) Formidling og naturvejledning skal styrkes og koordineres i forhold til lokale aktører gennem udbygning og etablering af aktiviteter, servicefunktioner og faciliteter.
10) Forskning skal understøttes og undervisning styrkes gennem etablering af faciliteter og undervisningstilbud.
11) Udviklingen af nationalparken skal ske i et samspil med omgivelserne.
AKTIVITETER DER UNDERSTØTTER MÅL

OUTPUT/RESULTAT

INDIKATOR

Formidling til studerende på videregående uddannelser ifm. ekskursioner, som gæsteunderviser, m.m.

Flere studerende får en forståelse og interesse for nationalparkens formål, værdier og arbejde. Det kan evt. føre til praktikophold og studieprojekter.

Antal oplæg gennemført

Nationalparkens undervisningsforløb skal blive en del af en landsdækkende undervisningsplatform for skoler og i mindre grad også til
dagtilbud og ungdomsuddannelser.

Ved at være en del af et landsdækkende site når man ud til
flere, og man deles med andre om opdateringer og aktualitetstiltag.

Antal klik på/downloads af forløb

Udvikle og afprøve nye forløb til skoler i relation til Hanstholm Fyr og
den kommende udstilling om nationalparken her.

Muligt for pædagoger og lærere at tage til Hanstholm Fyr og
lære om nationalparken uden at skulle booke en naturvejleder

Antal downloads af de nye forløb

MÅL INDEN FOR BASISBEVILLING

Udvikle og afprøve forløb til daginstitutioner til trædestenene.

Evt. antal praktikophold og studieprojekter

Brugerundersøgelse / tilfredshedsundersøgelse af de nye
forløb
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Sommerlejr for studerende på naturfaglige uddannelser

En bredt sammensat gruppe af studerende fra hele landet, der
beskæftiger sig med natur, får et stort kendskab til Nationalpark Thy

Lejr afholdt og deltagernes evaluering af lejren

Mulighed for studerende for at arbejde nærmere med emner i nationalparken som et led i deres uddannelse (fx praktikforløb og studieopgaver). Emnet overlapper med indsatser under »forskning«

Studerende får mulighed for at fordybe sig i nationalparken

Praktikforløb og opgaver

Deltagelse i aftagerpanel fx på biologiuddannelsen på Aarhus Universitet.

Påvirkning af studieordning

Deltagelse i aftagerpanel

Evt. antal praktikophold og studieprojekter

Flere studerende engagerer sig i nationalparken

MÅL I SAMARBEJDE MED EKSTERNE
Samarbejde med skolerne om naturvalgfag, naturvejledning med
sidemandsoplæring af læreren, lejrskole, udeskoledage og andre
mulige initiativer. Initiativet skal ske i samarbejde med Thisted Kommune og Naturstyrelsen Thy.

Samarbejdet skal bl.a. sikre, at aktørernes indsatser supplerer
hinanden samt at flere skoleklasser kommer ud og får oplevelser og læring i naturen.

Antal elevtimer, der foregår i naturen via samarbejde med
nationalparken

Lærerkurser om udeskole

Lærere er klædt på til at formidle om naturen.

Kurser afholdt
Antal deltagere
Lærernes evaluering af kurserne

MÅL DER KAN GENNEMFØRES MED BEVILLING FRA FONDE MV.
Samarbejde med ungdomsuddannelser. Der udarbejdes forløb til
ungdomsuddannelser, så det bliver aktuelt at komme ud i nationalparken i forbindelse med undervisningen også efter folkeskolen.

Flere unge på ungdomsuddannelse kommer ud og får oplevelser og læring i naturen.

Antal elevtimer, der foregår i / om naturen via samarbejde med
nationalparken

Nye tendenser inden for naturvejledning for skoler m.m.

Nye typer af undervisningstilbud

Antal alternative undervisningstilbud gennemført

Samarbejde med lokale skoler: valgfag, udeskoledage for alle eleverne på skolen

Nye typer af undervisningstilbud

Antal alternative undervisningstilbud gennemført

RISICI
Indsatsen kan ikke ske på egen hånd men er helt afhængig af samarbejde med Thisted Kommune, skolerne og andre uddannelsesinstitutioner.
INTERESSENTER OG SAMARBEJDSPARTER
Thisted Kommune, privatskoler, kommunale skoler, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser, Naturstyrelsen Thy
EKSISTERENDE VIDEN
I nationalparkplanen for 2016-2022 blev følgende udarbejdet:
- Kompetencestrategi (2018)
- Helhedsplan for formidling (2018)
”Syntese af viden om sårbare arter, naturbeskyttelse og benyttelse” (Naturrådgivningen, 2017)
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Nat i naturen giver en helt speciel stemning.
Foto: Jens Kristian Kjærgaard
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Nationalpark Thy udbyder »basiskurser«,
hvor også nuværende frivillige tager del
i afholdelse af forløbet.
Foto: Nationalpark Thy
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7.2.3 NATURVEJLEDNING OG FORMIDLING
Målet bygger oven på indsatsen i nationalparkplan 2016-2022:
Bygger oven på 5. Masterplan for formidling.
INDSATS I PLANPERIODEN 2022-2028
Nationalpark Thy skal facilitere, at viden om områdets natur og kulturhistorie gøres tilgængelig og relevant for gæster, formidlere/værter, lokale m.v. gennem kurser, udstillinger og digitale medier, således
at Nationalpark Thys særlige kvaliteter står klart.
MÅL INDEN FOR BASISBEVILLING

MÅL I SAMARBEJDE MED EKSTERNE PARTER

Der afholdes årlige kurser i basisviden om Nationalpark Thy.

Basisviden om Nationalpark Thy gøres tilgængeligt for en bred
vifte af lokale, nationale og internationale interessenter.

Nationalparkens Trædesten og store formidlingspunkter er
gennem hele planperioden udgangspunkt for oplevelser i nationalparken gennem relevante udstillinger af høj kvalitet og med
fokus på natur, kultur og hensynsfuld adfærd i naturen. Baseline
og evalueringskoncept etableres gennem brugerundersøgelse i
2022.

I tæt samarbejde med kompetente undervisere og videnspersoner udbydes der kurser af stor variation og høj kvalitet til Nationalpark Thys formidlere/værter og andre interesserede.

MÅL DER KAN GENNEMFØRES MED
BEVILLING FRA FONDE MV.
Hanstholm Fyr etableres som en trædesten til naturen.
Færdiggørelse af Trædesten til Naturen.
I samskabelse med private aktører oparbejdes og afprøves et
bæredygtigt, professionelt formidlingskoncept.

Formidlingen sker også gennem digitale platforme og understøtter det samlede arbejde i Nationalpark Thy.
BIDRAG TIL MÅLSÆTNING I BEKENDTGØRELSE
5) Kulturmiljøer og kulturhistoriske spor knyttet til sandflugtsbekæmpelse, fyr- og redningsvæsen, 2. Verdenskrig og til thyboernes skiftende brug af klitlandskabet og havet skal bevares, synliggøres,
gøres tilgængelige og formidles, ligesom viden om de nævnte miljøer og spor skal udbygges.
6) Mulighederne for friluftsliv og naturoplevelser skal styrkes.
7) Udviklingen af friluftsliv og turisme skal ske på et bæredygtigt grundlag.
8) Sårbare naturområder skal beskyttes mod slitage og forstyrrende færdsel og ophold.
9) Formidling og naturvejledning skal styrkes og koordineres i forhold til lokale aktører gennem udbygning og etablering af aktiviteter, servicefunktioner og faciliteter.
10) Forskning skal understøttes og undervisning styrkes gennem etablering af faciliteter og undervisningstilbud.
11) Udviklingen af nationalparken skal ske i et samspil med omgivelserne.
12) Nationalparkens udvikling skal følges og evalueres.
AKTIVITETER DER UNDERSTØTTER MÅL

OUTPUT/RESULTAT

INDIKATOR

Kurser gennemført med stor tilslutning. Øget viden om og forståelse for naturen, kulturen og landskabet.

Kursus gennemført

MÅL INDEN FOR BASISBEVILLING
Kurser for frivillige og formidlingspartnere.
Alle nye frivillige og formidlingspartnere skal have en god faglig
basisviden om nationalparken, så de har et godt udgangspunkt
at formidle ud fra.

Antal kursusdeltagere
Brugerundersøgelse/tilfredshedsundersøgelse af kursets indhold
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Nationalparkens Trædesten og udvalgte formidlingspunkter
(Nationalparkcenter Thy, Lodbjerg Fyr, Informationshuset på
Stenbjerg Landingsplads, Hanstholm Fyr og Svanholmshus) skal
fortsat være udgangspunkt for oplevelser i nationalparken gennem formidling. Heri ligger driften og vedligehold af formidlingsstederne samt af udstillinger mv.

Stederne fortsat er godt besøgt.

Antal besøgende på de forskellige besøgssteder.

De besøgende skal have en god oplevelse, hvor de bliver klogere
på nationalparkens natur- og kulturhistorie samt på mulighederne for oplevelser i nationalparken. De skal blive inspireret til at
komme ud i naturen og blive klædt på til dette.

Brugerundersøgelse/tilfredshedsundersøgelse

Naturprojekter skal formidles både internt for frivillige og formidlingspartnere samt eksternt for andre med interesse i nationalparkens arbejde.

Se Natur

Se Natur

Naturvejledningsture for diverse relevante samarbejdspartnere.

Samarbejdspartnere er klædt bedre og bedre på.

Ture afholdt

Så længe foreningen ønsker det, skal der fortsat være et godt
samarbejde med Biologisk Forening for Nordvestjylland (BFN)
om deres natur- og kulturhistoriske kurser, hvor også Museum
Thy og Naturstyrelsen Thy underviser. Nationalparken betaler for
frivilliges og formidlingspartneres deltagelse i kurserne.

Kurser gennemført med stor tilslutning. Øget viden om og forståelse for naturen, kulturen og landskabet.

Kursus gennemført

Undersøg, om der kan dannes flere lignende samarbejder om
kurser med flere relevante aktører lignende samarbejdet med
BFN.

Der bliver i endnu højere grad gjort brug af lokal viden.

Flere samarbejdspartnere til kurser.

Midlertidige/supplerende udstillinger eller arrangementer, som
ligger inden for nationalparkens formål

Øger basisviden om Nationalpark Thy.

Antal udstillinger og arrangementer

Undersøg muligheder for platform til formidlingspartnernes
offentlige og private ture og hvordan nationalparken kan bidrage
til at aktiviteter synliggøres.

Formidlingspartnerne får nemmere ved at synliggøre og varetage
bookinger af deres aktiviteter

Flere deltager i formidlingspartnernes aktiviteter

Der skal sikres ressourcer til at gribe de bedste formidlingsmuligheder, der må opstå i løbet af planperioden. I samarbejdsniveauet ligger de muligheder, der kan søsættes uden eksterne midler,
men via samarbejde med andre aktører. Det kan fx være et spejdermærke om nationalparken.

Formidlingsverdenen og herunder både muligheder og behov
er i konstant forandring og det er umuligt at forudsige, hvad der
kan ske de kommende 6 år. Resultatet af indsatsen er, at man har
mulighed for at gribe nye muligheder.

Antal og kvalitet af nye tiltag.

Kurser for ’venner’ og frontmedarbejdere.

Formidlingstur er gennemført og der er opnået øget viden om og
forståelse for naturen, kulturen og landskabet. Som er en viden,
frontmedarbejderen kan formidle videre til besøgende i sit virke.

Arrangement gennemført

Adfærdsundersøgelse: Hvor vil gæsterne hen efter deres besøg i
fx Nationalparkcenter Thy?

MÅL I SAMARBEJDE MED EKSTERNE

Det er i nationalparkens interesse, at alle, der møder gæsterne i
nationalparken, har en forståelse for området. Der tilbydes derfor
en formidlingstur for denne gruppe jf. Kompetencestrategien
(2018).
Der etableres en mentorordning for formidlingspartnere, som
medfører højere kvalitet i formidlingen.
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Antal kursusdeltagere
Brugerundersøgelse/
tilfredshedsundersøgelse af kursets indhold

Antal deltagere
Tilfredshedsundersøgelse / Brugerundersøgelse af, hvad de har
fået ud af arrangementet

MÅL DER KAN GENNEMFØRES MED BEVILLING FRA FONDE MV.
Flere formidlingspartnere til at varetage flere naturvejledningsture og -tilbud.

Flere besøgende kan lære om naturen og få oplevelser med
lokale guider

Antal partnere og antal ture udført af partnere

Afprøve forskellige naturvejledningsture for at gøre besøgende
opmærksom på muligheden og for at undersøge, hvad der kan
være økonomi i.

Der kommer flere naturvejledningsmuligheder til besøgende og
der bliver skabt en større økonomi i naturvejledning for private
aktører. Målet er, at give de succesrige ture videre til private aktører.

Antallet af ture og økonomien i de ture, der er givet videre til
private aktører.

Gæster kan besøge Hanstholm Fyr

Gennemførelse og åbning af Hanstholm som trædesten

Der oparbejdes erfaringer med professionelle formidlingskoncepter – fx ture – som på sigt overgår til private aktører, således at
der sikres et bredt og bæredygtigt udbud af naturvejledning ude
i naturen.
Mulighed for at følge nye formidlingskoncepter, fx børneoplevelsesstier og mere formidling til børn ved trædestenene.
Hanstholm Fyr etableres som en Trædesten til Naturen.
RISICI OG KRITISKE ANTAGELSER
En stor del af nationalparkens formidling er baseret på samarbejde med frivillige og er derfor afhængig af, at der fortsat er en stor opbakning til dette.
De mange samarbejdspartnere på formidlingsområdet gør det muligt at nå ud til langt flere besøgende. Dertil har aktørerne en meget stor lokal viden. Resultatet er afhængigt af i hvor høj grad, andre
aktører har mulighed for at bidrage.
INTERESSENTER OG SAMARBEJDSPARTER
Frivillige, Formidlingspartnere, BFN, Museum Thy, Thisted Kommune, Naturstyrelsen Thy
EKSISTERENDE OG MANGLENDE VIDEN
I nationalparkplanen for 2016-2022 blev følgende udarbejdet:
- Kompetencestrategi (2018)
- Helhedsplan for formidling (2018)
”Syntese af viden om sårbare arter, naturbeskyttelse og benyttelse” (Naturrådgivningen, 2017)
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Krondyr før solopgang en sommermorgen ved
Hanstholm er et spektakulært syn, som er de
heldige og de flittige naturbrugere forundt.
Foto: Susanne Worm
96

NATION AL PARKF OND T HY

7.2.4 ERHVERVSLIV OG TURISME
Indsatsen er ny ift. nationalparkplan 2016-2022. Målet bygger videre på indsatser i
nationalparkplan 2016-2022 under 5. Masterplan for formidling og 7. Nationalpark
Thy – et stærkt brand.

INDSATS I PLANPERIODEN 2022-2028
Nationalparkfond Thy og erhvervs- og turismesektoren i Thy skaber i fællesskab et attraktivt område at bo, arbejde og være turist i gennem gensidig udnyttelse af hinandens potentialer og ressourcer.
MÅL INDEN FOR BASISBEVILLING

MÅL I SAMARBEJDE MED EKSTERNE PARTER

Der udarbejdes strategi for erhvervs- og turismesamarbejde, som
bygger på en udnyttelse af nationalparkens eksisterende kompetencer og ressourcer. Gennemførelse af aktiviteter afholdes inden
for Nationalpark Thys øvrige aktiviteter og ressourcer.

Der sker en udveksling af ydelser og ressourcer mellem erhverv/
turisme og Nationalpark Thy, som medfører, at der skabes større
omsætning for alle. I Nationalpark Thy anvendes midlerne primært til at gennemføre naturprojekter.

MÅL DER KAN GENNEMFØRES MED
BEVILLING FRA FONDE MV.
Samarbejdet skaber grundlag for flere arbejdspladser i Thy og
samtidig udgør indtægter/sponsorater til Nationalpark Thy en
reel indtægtskilde til gennemførelse af naturprojekter.

BIDRAG TIL MÅLSÆTNING I BEKENDTGØRELSE
7) Udviklingen af friluftsliv og turisme skal ske på et bæredygtigt grundlag.
8) Sårbare naturområder skal beskyttes mod slitage og forstyrrende færdsel og ophold.
9) Formidling og naturvejledning skal styrkes og koordineres i forhold til lokale aktører gennem udbygning og etablering af aktiviteter, servicefunktioner og faciliteter.
11) Udviklingen af nationalparken skal ske i et samspil med omgivelserne.
AKTIVITETER DER UNDERSTØTTER MÅL

OUTPUT/RESULTAT

INDIKATOR

Nationalpark Thy har et netværk af velinformerede formidlingspartnere, der bistår med formidling.

Gæster kan få formidling om Nationalpark Thy af høj kvalitet
gennem andre kanaler end Nationalpark Thy.

Antal af formidlingspartnere
Antal af aktiviteter gennemført af partnere
Antal gæster formidlet til
Rating af formidlingspartnere

Der sker i dag certificering af produkter ud fra udvalgte kriterier.
Ordningen kan videreføres.

Lokale afsætter varer med certificering fra Nationalpark Thy. Der
sælges flere varer eller varer til en højere pris end ellers.

Antal certificerede varer
Merværdi ift. varer uden certificering
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Nationalpark Vadehavet har et omfattende partnerprogram, som
også kræver mange ressourcer at drive. Det kan overvejes om
enkelte elementer af partnerskabsprogrammet kan anvendes i
Nationalpark Thy.

Det er undersøgt, om der skal etableres et partnerprogram.

Undersøgelse gennemføres.

Et partnerprogram kan efterfølgende iværksættes hvis relevant.

Partnerprogram etableret.

Gennem donationer, ”sponsor”-ordninger eller andet søges
donationer til at gennemføre projekter i Nationalpark Thy.

Styrket økonomi til gennemførelse af projekter

Antal af donationer

Eventstrategi/hvidbog, der anviser bæredygtige løsninger, kontakter, sårbare områder osv. således, at det gøres ”let” at afholde
en event i Nationalpark Thy, der efterlader minimalt aftryk.

Flere events afholdes inden for bæredygtige rammer, hvor bl.a.
sårbare områder beskyttes mod uhensigtsmæssige forstyrrelser
men hvor robuste områder fremhæves. Det bliver lettere at afholde events og lokale virksomheder oplever større efterspørgsel
efter deres services.

Størrelse på donationer
Strategi publiceret

RISICI OG KRITISKE ANTAGELSER
Et samarbejde kræver en dedikation og efterspørgsel fra erhverv- og turisme, der skal kunne imødekommes inden for nationalparkens rammer og øvrige aktiviteter.
INTERESSENTER OG SAMARBEJDSPARTER
Thy Erhvervsforum, Thy Turistforening, Thisted Kommune, Destination Nordvestkysten, Dansk Kyst- og Naturturisme, Partnerskab for Vestkystturisme, Visit Denmark
EKSISTERENDE OG MANGLENDE VIDEN
Evaluering af planperioden 2016-2022
Der er behov for at lave en mere konkret strategi for arbejdet, bl.a. ud fra drøftelser med Thy Erhvervsforum, Thisted Kommune, Thy Turistforening, destinationsselskaberne mv.
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Nationalparkcenter Thy kan være et godt
udgangspunkt for gæster i Nationalpark Thy.
Foto: Rasmus Hjortshøj
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En stor del af de frivillige samlet foran Nationalparkcenter Thy
i forbindelse med festligholdese af åbning i sommeren 2021.
Foto: Diana Holm
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7.3 TVÆRGÅENDE INDSATSER
7.3.1 NETVÆRK AF FRIVILLIGE
Videreførelse af indsatsen i nationalparkplan 2016-2022:
8. Netværk af frivillige.

INDSATS I PLANPERIODEN 2022-2028
I Nationalpark Thy skal involvering af lokalbefolkningen i drift og udvikling skabe lokal forankring gennem frivilliges indsats. Det betyder, at Nationalpark Thys frivillige:
1.

I høj grad bidrager med mellemmenneskelig formidling og aktiviteter på Nationalpark Thys bemandede trædesten og formidlingspunkter.

2.

I mindre grad bidrager med vedligehold af faciliteter, aktiviteter i naturen samt kulturhistorie.

MÅL INDEN FOR BASISBEVILLING

MÅL I SAMARBEJDE MED EKSTERNE PARTER

MÅL DER KAN GENNEMFØRES MED
BEVILLING FRA FONDE MV.

Nationalpark Thys bemandede trædesten og formidlingssteder skal være bemandede af frivillige i sæsonen i perioden 2022-2028 (en ”sæson” defineres som planlagte åbningstider i 2021).

Det frivillige engagement spreder sig til at være en større
faktor i gennemførelsen af projekter i samarbejde med
eksterne aktører.

Såfremt muligheden opstår kan der søges midler hjem
til videreudvikling af frivilligkonceptet til andre områder
og målgrupper.

Herudover skal der være grupper, der bistår med faciliteter/stier, aktiviteter i naturen samt kulturhistorie.

Vidensgrundlaget for formidlere videreudvikles og udvides på områder som kultur, geologi, biodiversitet/natur
mv.

Hanstholm åbnes som bemandet trædesten som minimum i sommerperioden.

Frivilliggruppen tæller i størrelsesordenen [250] personer.
Tilfredshed blandt de frivillige og kvaliteten af formidlingen skal fastholdes gennem perioden (baseline etableres ved indgangen af 2022).
BIDRAG TIL MÅLSÆTNING I BEKENDTGØRELSE

4) Nationalparkens karaktergivende landskabselementer og markante geologiske formationer og forekomster skal bevares og synliggøres.
5) Kulturmiljøer og kulturhistoriske spor knyttet til sandflugtsbekæmpelse, fyr- og redningsvæsen, 2. Verdenskrig og til thyboernes skiftende brug af klitlandskabet og havet skal bevares, synliggøres,
gøres tilgængelige og formidles, ligesom viden om de nævnte miljøer og spor skal udbygges.
6) Mulighederne for friluftsliv og naturoplevelser skal styrkes.
7) Udviklingen af friluftsliv og turisme skal ske på et bæredygtigt grundlag.
8) Sårbare naturområder skal beskyttes mod slitage og forstyrrende færdsel og ophold.
11) Udviklingen af nationalparken skal ske i et samspil med omgivelserne.
AKTIVITETER DER UNDERSTØTTER MÅL

OUTPUT/RESULTAT

INDIKATOR

Koordinering/servicering ifm. opretholdelse af de forskellige frivilligaktiviteter

Frivilliggruppen oplever høj kvalitet i understøttelsen af
netværket af frivillige fra sekretariatets side.

Statusmøder afholdt for hver frivilliggruppe efter behov.
Udsendelse af nyhedsbrev til alle frivillige.
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Afholdelse af dags-/studietur

Frivilliggruppen føler sammenhold og øget vidensniveau.

Afholdelse af tur

Frivilligpleje (introduktion/fastholdelse/ afslutning) gennem fx introduktion til
opgaverne og diverse andet relateret til opstart af nye frivillige, afholdelse (ud over
statusmøder) af sociale arrangementer (såsom den årlige dagstur (der også har
karakter af en studietur) og nytårskur (e.l.) som tak for årets indsats samt løbende
kommunikation mellem frivilligkoordinatorer og både nye og eksisterende frivillige, samt frivillige der er på vej til at træde ud af frivillignetværket.

Opretholdelse af et tilpas stort frivillignetværk til at
kunne videreføre eksisterende aktiviteter.

Tilfredshed hos frivilliggruppen

Både kommende, eksisterende og tidligere frivillige
oplever at få håndteret deres henvendelser på tilfredsstillende vis.
Frivilliggruppen oplever mulighed for medbestemmelse
inden for rammerne af Nationalparkens formål og målsætninger.

Rekruttering gennem fx afholdelse af årlige informationsaftener på diverse platforme forud for afholdelse af basiskurser med mulighed for at nye interesserede
kan få afklaring omkring arbejdsopgaver på frivilligområdet, løbende information
om muligheden for at blive frivillig i Nationalpark Thy samt muliggørelse af at
nuværende frivillige uforpligtigende kan tage bekendte med og introducerer dem
for opgaverne.

Opretholdelse af et tilpas stort frivillignetværk til at kunne videreføre eksisterende aktiviteter ved at der løbende
rekrutteres nye frivillige.

Antal aktive frivillige

Tiltrækning af frivillige både lokalt og nationalt. Der kan eksempelvis laves et tilbud, så frivillige kan få logi stillet til rådighed under et længerevarende ophold (fx i
værelse på Lodbjerg Fyr eller i BFNs hus i Tved) på nærmere aftalte vilkår. Dette har
været en succes på Lodbjerg Fyrs kaffestue i sæsonerne 2020 og 2021.

Flere har mulighed for at være frivillige

Antal overnattende

Samarbejde med lokale organisationer som HF Imagine, gymnasier, voksenspejder osv. om fx strandrensninger, naturpleje eller andet, hvor man fx kan være
frivillig for en dag.

Bredere base af frivillige, der kan løfte flere opgaver, i
nogle tilfælde af uforpligtigende, ikke-bindende karakter.

Udarbejdelse af strategi for indsats vedr. denne supplerende ’nye type’ af frivillige.
Aktiviteter gennemført

Igangsættelse af nye frivilligprojekter på fx det socialøkonomiske område, naturområdet eller i øget grad i forbindelse med vedligehold af faciliteter.
RISICI
Frafald i eksisterende frivilliggruppe pga. bl.a. alder, helbredshensyn (som vi fx oplevede det ifm. pandemien i 2020) eller uoverensstemmelser vedr. rammerne for udvikling af nationalparken.
Faldende rekrutteringsgrundlag som følge af højere pensionsalder.
Med nuværende organisering relateret til formidling og værtsskab står og falder gæsteoplevelsen og også store dele af udbredelsen af kendskabet til især naturen i Nationalpark Thy med frivillignetværket. Smuldrer det, vil det derfor have konsekvenser over en bred kam.
INTERESSENTER OG SAMARBEJDSPARTER
Eksisterende frivilliggruppe i Nationalpark Thy ved udgangen af 2022, Nationalpark Thy VENNER, Naturstyrelsen Thy, Museum Thy, Thisted Kommune, Biologisk Forening for Nordvestjylland, Fonden for
det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm, Foreningen til bevarelse af Stenbjerg Landingsplads, studerende på naturvidenskabelige/naturrelaterede uddannelser (nationalt og internationalt), lokalbefolkningen
i Thy.
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7.3.2 ZONERING OG ADFÆRD
Målet er nyt ift. nationalparkplan 2016-2022 og er en del af rådets anbefalinger
om nye indsatsområder.

INDSATS I PLANPERIODEN 2022-2028
Gæsterne i Nationalpark Thy ledes til robuste områder, hvor der gennem faciliteter, stier og ruter gives adgang til storslåede naturoplevelser.
MÅL INDEN FOR BASISBEVILLING

MÅL I SAMARBEJDE MED EKSTERNE PARTER

MÅL DER KAN GENNEMFØRES MED
BEVILLING FRA FONDE MV.

Naturstyrelsens friluftszonering

Uforstyrrede arealer øges gennem omlægning af stier, ruter og
faciliteter, der giver adgang til storslåede naturoplevelser

Undersøgende og nyskabende inden for adfærdsdesign i naturen
rettet mod hensynsfuld adfærd.

med stillezoner, friluftszoner og facilitetszoner integreres i relevante arbejdsgange i Nationalpark Thys daglige arbejde.
Hensynsfuld adfærd formidles i alle relevante sammenhænge.
Det undersøges om et eller flere områder i nationalparken kan
kategoriseres som IUCN-kategori II.
BIDRAG TIL MÅLSÆTNING I BEKENDTGØRELSE

7) Udviklingen af friluftsliv og turisme skal ske på et bæredygtigt grundlag.
8) Sårbare naturområder skal beskyttes mod slitage og forstyrrende færdsel og ophold.
11) Udviklingen af nationalparken skal ske i et samspil med omgivelserne.
AKTIVITETER DER UNDERSTØTTER MÅL

OUTPUT/RESULTAT

INDIKATOR

Løbende dialog med Naturstyrelsen Thy om konkret udmøntning
og bidrag til evt. løbende justering af friluftszonering på statslige
arealer.

Naturstyrelsen Thy tilpasser eventuelt friluftszoneringen.

Dialog om emnet med Naturstyrelsen Thy

I udvalgte områder kan der laves forsøg med adfærdsdesign af fx
ruteforløb, skilte osv.

Nye skilte, omlægning af stier.

Areal med uforstyrret natur
Km stier omlagt

I efteråret 2021 gennemføres projekt under trædesten til naturen
med infrastruktur og formidling ved formidlingspunkterne udvalgt i helhedsplan for formidling. Der kan bygges oven på dette
projekt.
Der kan laves en gennemgang af udvalgte eksisterende faciliteter
og henvisninger på kortmateriale for at sikre, at disse er placeret
bedst muligt ift. konkrete og udvalgte hensyn.

Nyt kortmateriale, flytning af faciliteter.

Gennemførelse af projekt

Areal med uforstyrret natur
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Samarbejde med lokale friluftsaktører og -foreninger om udbredelse af kendskab til ”code of conduct” i Nationalpark Thy gennem fx plakater, vejledning i turplanlægning osv.

Friluftsorganisationer og andre aktører bliver bevidste om hensynsfuld adfærd

Antal samarbejder

Der kan ske en mere eller mindre omfattende kortlægning af
færdsel i nationalparken i relation til forstyrrelsesfølsomme arter
og områder

Datamateriale og kort, med henblik på løbende regulering af
ændring af den fysiske planlægning i nationalparken.

Kortlægning/data indhentet

Antal workshops

Screeninger gennemført
Areal med uforstyrret natur

RISICI
Indsatsen kræver et godt datagrundlag og et tæt samarbejde med eksterne aktører for at skabe samklang omkring behovet for regulering af adfærd – både direkte og indirekte. Indsatsen her er således
også delvist betinget af en god kommunikations- og formidlingsindsats, så de hensyn der tages er tydelige.
INTERESSENTER OG SAMARBEJDSPARTER
Naturstyrelsen Thy og Thisted Kommune er tætte samarbejdspartnere.
EKSISTERENDE OG MANGLENDE VIDEN
I nationalparkplan 2010-2016 indgik en zonering ligesom der blev lavet forslag til zonering i forbindelse med nationalparkplan 2016-2022. Materialet kan indgå i fremadrettede drøftelser.
Syntese af viden om sårbare arter, naturbeskyttelse og benyttelse. Naturrådgivningen 2017.
Friluftsguide: Vær den bedste gæst i Nationalpark Thy (under udarbejdelse).
Thisted Kommunes kommuneplan 2021-2033
Indsatsområdet vil skulle ses i sammenhæng med øvrige forslag om kortlægning af gæsters færdsel i Nationalpark Thy.
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En spæd forårsdag er der mange ude
og nyde det gode vejr.
Foto: Shanti Lfe
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7.3.3 KULTUR- OG LANDSKABSHISTORIE
Målet bygger oven på indsatser ift. nationalparkplan 2016-2022: 2. Forøge sammenhængen i klithedenaturen og synliggøre
kulturhistoriske spor og levn gennem rydning samt 4. Kulturhistorisk atlas og den levende kulturarv. Forslag er en del af rådets
anbefalinger om nye indsatsområder.
INDSATS I PLANPERIODEN 2022-2028
Nationalpark Thy vedligeholder og udbygger eksisterende fysiske og digitale rammer for forståelse af den lokale landskabs- og kulturhistorie.
MÅL INDEN FOR BASISBEVILLING

MÅL I SAMARBEJDE MED EKSTERNE PARTER

MÅL DER KAN GENNEMFØRES MED
BEVILLING FRA FONDE MV.

Vedligeholde eksisterende kulturhistoriske formidling.

Nationalpark Thys tidlige landskabshistorie søges afdækket.

Levendegørelse af kulturhistoriske fortællinger.

I forbindelse med naturprojekter formidles den landskabs- og kulturhistoriske udvikling.
Kultur- og landskabshistorien synliggøres på specifikke ruter og udsigtspunkter målrettet oplevelse af kultur- og landskabshistorie.
Der kortlægges et antal udvalgte kortlag til kulturhistorisk atlas med
henblik på at kunne prioritere bevaring af særligt værdifulde kulturhistoriske spor.
BIDRAG TIL MÅLSÆTNING I BEKENDTGØRELSE
4) Nationalparkens karaktergivende landskabselementer og markante geologiske formationer og forekomster skal bevares og synliggøres.
5) Kulturmiljøer og kulturhistoriske spor knyttet til sandflugtsbekæmpelse, fyr- og redningsvæsen, 2. Verdenskrig og til thyboernes skiftende brug af klitlandskabet og havet skal bevares, synliggøres,
gøres tilgængelige og formidles, ligesom viden om de nævnte miljøer og spor skal udbygges.
11) Udviklingen af nationalparken skal ske i et samspil med omgivelserne.
AKTIVITETER DER UNDERSTØTTER MÅL

OUTPUT/RESULTAT

INDIKATOR

Kulturhistorisk Atlas. I samarbejde med Museum Thy kortlægges relevante kulturhistoriske spor. Indsatsen gennemføres over hele planperioden
med mest relevante kortlag først.

Kortlægning af kulturhistoriske spor, der kan anvendes i
forbindelse med nationalparkens øvrige indsatser.

Antal kortlægninger

Forskning i konkrete tidsperioder I samarbejde med fx Nationalmuseet og
Museum Thy kan fx landskabets tidlige udvikling kortlægges.

Det kan bl.a. fortælle noget om, hvilke arter der har været
hjemmehørende i området og dermed fx også bidrage til
at skabe mere naturlige skove på længere sigt – og det kan
formidles til en bedre forståelse for besøgende af, hvordan
området har udviklet sig over tid – og de naturkatastrofer,
som har været et livsvilkår for de mennesker, der har levet i
området i tidligere tider.

Forskningsprojekt gennemført
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Levendegørelse af fx Stenbjerg Landingsplads, Redningsvejen mv. Udvalgte formidlingssteder kan levendegøres med tanke på fx Hjerl Hede eller
gennem ”augmented reality”. Det vurderes, at dette vil kræve en væsentlig
indsats, hvis det skal være relevant og have en væsentlig attraktionsværdi
for gæster.

Formidling til gæster der inddrager gæster i den kulturhistoriske stedbundne fortælling.

Kulturhistoriske ruter

Ruter og formidling, der kan anvendes af gæster/besøgende

Rydning af fx stenalderskrænter, jordfaldshuller, gravhøje og hulveje for
opvækst, så de landskabelige og menneskeskabte spor tydeligt træder
frem og medvirker til at synliggøre fortællingen om tilblivelsen af det
unikke landskab, som Nationalpark Thy også er.
Nutidig landskabshistorie – formidling af udvikling og ændring i landskabet på stedet, på hjemmeside osv. Formidling af hvad har der været og
hvad bliver der, for at skabe lokal opbakning.

Antal frivillige
Antal videosekvenser

Der kan arbejdes med at synliggøre kulturhistoriske spor og gøre kulturhistorien aktiv i forbindelse med eksisterende ruter, lave fx en decideret
kulturhistorisk rute gennem nationalparken eller ved at lave fortællinger i
video og lyd, der kan lægges på appen. Et eksempel kunne være videosekvenser/animationer, der viser, hvordan redningsvejen har fungeret.
Rydning af landskabsspor

Åbningstimer

Ruter kortlagt
Aktiviteter gennemført

Landskabsgenopretning der både gavner biodiversitet og
natur og konkret formidler den fortsatte kultur- og landskabshistorie.

Antal rydninger

Formidlingskoncepter

Interaktion på formidlende medier

RISICI
Der kan opstå behov for at prioritere hensyn i ønskerne om synliggørelse og formidling af landskabs- og kulturhistoriske spor og samtidig gennemførelse af større naturprojekter til gavn for biodiversiteten
– fx når der skabes naturlig hydrologi gennem tilkastning af grøfter eller fældning af læhegn. Nationalparkens bestyrelse skal afveje de forskellige hensyn, hvor det ikke er givet jf. lovgivning.
INTERESSENTER OG SAMARBEJDSPARTER
Museum Thy, Naturstyrelsen Thy, Thisted Kommune, evt. Nationalmuseet og andre forsknings- eller vidensinstitutioner
EKSISTERENDE OG MANGLENDE VIDEN
Museum Thy har i 2019 for Nationalpark Thy udarbejdet et pilotprojekt, der fastlægger en metodisk tilgang til kortlægning af kulturhistoriske spor.
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Gravhøj i plantage.
Foto: Jens Kristian Kjærgaard
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7.3.4 KOMMUNIKATION
Målet bygger oven på indsatsen i nationalparkplan 2016-2022:
5. Masterplan for formidling og 7. Nationalpark Thy – et stærkt brand.

INDSATS I PLANPERIODEN 2022-2028
Yderligere styrkelse af brand og øget kendskab til Nationalpark Thy som en unik nationalpark, der giver mulighed for storslåede oplevelser og naturvenlige friluftsaktiviteter, og som arbejder for at bevare
og udvikle den danske natur og nationalparkens kulturhistoriske særkender.
MÅL INDEN FOR BASISBEVILLING

MÅL I SAMARBEJDE MED EKSTERNE PARTER

Nationalpark Thy opdaterer og udgiver løbende materiale via stier, ruter,
faciliteter, oplevelser mv. der understøtter storslåede naturoplevelser og
hensynsfuld adfærd. Foldere, app og hjemmeside opdateres mindst 1
gang årligt.

Nationalpark Thy opnår en kendskabsgrad på 80 pct., hvoraf
hovedparten forbinder Nationalpark Thy med arbejdet for at
bevare og udvikle naturen og øge biodiversiteten.

Herudover er Nationalpark Thy synlig i lokale, regionale og landsdækkende medier og øger gradvist kendskabsgraden til Nationalpark Thy.

Kendskabsgraden til Danmarks Nationalparker som samlet
brand øges i samarbejde med de øvrige nationalparker.

MÅL DER KAN GENNEMFØRES MED
BEVILLING FRA FONDE MV.
Nye eksternt rettede kommunikationskanaler, der giver øget
mulighed for at fortælle de gode historier om Nationalpark
Thys virke; knytte nationalparkens arbejde til den generelle
interesse for at beskytte dansk natur, og styrke kommunikationssamarbejdet med andre nationalparker og relevante
institutioner. Det kan eksempelvis være en podcastserie,
Youtubekanal, nyhedsbreve eller trykte udgivelser.

BIDRAG TIL MÅLSÆTNING I BEKENDTGØRELSE
7) Udviklingen af friluftsliv og turisme skal ske på et bæredygtigt grundlag.
8) Sårbare naturområder skal beskyttes mod slitage og forstyrrende færdsel og ophold.
11) Udviklingen af nationalparken skal ske i et samspil med omgivelserne.
AKTIVITETER DER UNDERSTØTTER MÅL

OUTPUT/RESULTAT

INDIKATOR

Overblik over valgte digitale og analoge platforme, og hvordan de supplerer hinanden, så der er sammenhæng og en skarp profil for hver.

Ny branding- og kommunikationsstrategi for planperiode
2022-2028

Strategi udarbejdet

Presse. Nationalpark Thy medvirker i fx P1 Morgen og Nordjyske FRIII med
løbende indhold samt i større reportager i aviser, og på dansk og tysk radio og TV m.v. Besvarelse af pressehenvendelser i øvrigt forudsættes løftet
som en del af nationalparkens driftsopgaver inden for kommunikation.

Kendskabet til Nationalpark Thy bibeholdes eller øges

Kendskabsgrad

Synliggørelse af faciliteter og muligheder der understøtter målgruppen
med funktionsnedsættelse.

Ændringer i beskrivelser og oplysninger på hjemmeside

Antal områder der er egnede til gangbesværede.

Strategien skal desuden forholde sig til brandet ”Danmarks Nationalparker”.

På hjemmeside, app mv. kan udvalgte informationer målrettes fx kørestolsbrugere, gangbesværede, blinde osv.
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Friluftskort. I foråret 2021 blev udgivet et friluftskort som led i Trædesten
til naturen. Kortet må påregnes at skulle opdateres hvert år ift. fx nye eller
ændrede ruter og faciliteter, lukkede områder osv. Kortet er selvfinansierende via indtægter fra salg.

Udgivelse og opdatering af friluftskort.

Opdatering gennemført.

Digitalt kort

Webkort tilgængeligt og anvendes af brugere

Webkort tilgængeligt.

Folder tilgængelige og opdaterede

Foldere trykt og tilgængelige på besøgssteder

Hjemmeside får nye indhold

Brugervenlighed

Tilstedeværelse som app

Downloads af app

Kendskabet til Nationalpark Thy øges

Antal likes, interaktioner, opslag mv.

Kendskabet til Nationalpark Thy og Danmarks Nationalparker øges

Kendskabsgrad

Nationalparkens webkort på appen og hjemmesiden er et vigtigt tilbud til
gæsterne, så de har et detaljeret kort ved hånden og kan både planlægge
hjemmefra og finde vej derude, hvor telefonsignalet slipper op. Økonomisk prioritering til fortsat udvikling af appen er nødvendigt for, at appen
fortsat er relevant for brugeren Både webkort og app er et samarbejde
med de andre nationalparker
Folder
Nationalpark Thy udgiver en folder for hhv. den nordlige og sydlige del af
Nationalpark Thy. Begge foldere må påregnes at skulle opdateres hvert år
på lige fod med friluftskortet.
Hjemmeside
Hjemmesiden kan målrettes, udbygges eller reduceres alt efter prioriteringen af forskellige områder. I 2021-22 er der planlagt en større opdatering
med ny platform, informationsstruktur og nyt indhold på hjemmesiden.
Den digitale udvikling går hurtigt, så mandetimer til vedligeholdelse og
opdatering af hjemmesiden er vigtig, hvis den fortsat skal være relevant
for brugerne.
Digital naturvejledning
App mv. kan i højere grad udvikles som et værktøj i naturformidlingsindsatsen.
SoMe
Tilstedeværelsen på sociale medier som Facebook og Instagram kræver
daglig indsats for at sikre vedvarende brandingværdi og relevans
Tværgående samarbejde
Danmarks Nationalparker er et fælles brand, som kræver opmærksomhed
og samarbejde, hvis det skal udvikle sig i en ønsket retning. De andre nationalparkfonde har udtrykt ønske om en fast tværgående arbejdsgruppe i
forhold til kommunikation.
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RISICI
Nye og enslydende begreber mudrer billedet af hvad nationalparker er, og kan vanskeliggøre kommunikationen.
INTERESSENTER OG SAMARBEJDSPARTER
Naturstyrelsen Thy, Thisted Kommune, Dansk Kyst- og Naturturisme, Destination Nordvestkysten, Thy Turistforening.
EKSISTERENDE OG MANGLENDE VIDEN
Branding- og kommunikationsstrategi (2018)
Helhedsplan for formidling (2018)
Designguide (2019) Opdateret i 2021 med kortmateriale.
Analyse af hjemmesiden og ny informationsstruktur (2021) samt guide for webredaktører.
Hvert år udarbejdes en medieanalyse af Infomedia.
Projekterne under Trædesten til Naturen udgør basisgrundlaget for fremadrettet kommunikation.
Der kan laves undersøgelser af fx gæsternes færdsel i nationalparken som i forbindelse med andre indsatsområder kan indgå som information i kommunikationsindsatsen.
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Vinterlandskabet opleves.
Foto: Mette Johnsen
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7.3.5 FORSKNING OG MONITERING
Målet bygger oven på indsatsen i nationalparkplan 2016-2022:
3. Adaptiv naturforvaltning samt 13. Forskning og brobygning.
Udvides til også at omfatte monitering af gæster.
INDSATS I PLANPERIODEN 2022-2028
Nationalpark Thy udarbejder basisregistrering og monitering på alle relevante projekter. Monitering, der skal kunne danne grundlag for videre arbejde for både studerende og forskere.
Nationalpark Thy understøtter forskning, der bidrager til øget vidensgrundlag om naturen i området såvel som en bæredygtig udvikling.
MÅL INDEN FOR BASISBEVILLING

MÅL I SAMARBEJDE MED EKSTERNE PARTER

MÅL DER KAN GENNEMFØRES MED
BEVILLING FRA FONDE MV.

Nationalpark Thy gennemfører basismonitering og løbende monitering
på alle relevante projekter. Data gøres offentligt tilgængelig og formidles.

Nationalpark Thy støtter studie- og forskningsprojekter der
afdækker arter, forvaltning mv.

Nationalpark Thy deltager i et eller flere store forskningsprojekter, evt. som en del af et LIFE-projekt.

Nedsættelse af et forskningsråd med repræsentanter fra områder der bredt understøtter Nationalpark Thys formål. Der
skal i planperioden laver kommissorium for arbejdet.
Undersøgelse og monitering af gæstetryk med henblik på
bæredygtig turismeudvikling.
BIDRAG TIL MÅLSÆTNING I BEKENDTGØRELSE
12) Nationalparkens udvikling skal følges og evalueres.
AKTIVITETER DER UNDERSTØTTER MÅL

OUTPUT/RESULTAT

INDIKATOR

Naturovervågning

Resultater, så Nationalpark Thy kan følge udviklingen over
tid.

Undersøgelse gennemført

Den landskabshistoriske GIS-analyse opdateres hvert 6. år mhp. over
tid at beskrive den udvikling, der sker fx i relation til naturgenopretning,
klimaforandringer, kysterosion m.m.

Landskabshistorisk GIS-analyse

GIS-lag udarbejdet

Forskningsråd. Udvalget kan bestå af forskere med interesse for konkrete
problemstillinger relateret til Nationalpark Thys område – fx natur, kulturhistorie, friliftsliv og turisme. Udvalget vil skulle bistås af timer fra en
sekretariatsmedarbejder.

Forskningsråd kommer med væsentlige bidrag til Nationalpark Thys arbejde

Forskningsråd nedsat

Basisregistrering af arter knyttet til skovnatur

Registreringsdata

Dataindsamling gennemført

Der gennemføres en basisregistrering af store græssere som fx krondyr i
området, herunder færdselsmønstre over døgnet og årstiderne

Dataindsamling

Dataindsamling gennemført

Der iværksættes overvågning af udvalgte organismegrupper, som følger
op på de basisregistreringer, der er udarbejdet i 2010-22

Anbefalinger
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Der gennemføres registrering og kortlægning af færdselsmønstre omkring
trædesten og i sårbare områder med henblik på evt. tilretning ift. faciliteter og ruteforløb og måling af effekter.

Færdsel af mennesker kendes

Dataindsamling gennemført

Sammen med fx Danmarks Jægerforbund

Fælles grundlag for at træffe beslutninger

Dataindsamling gennemført

Ordning, hvor studerende og forskere understøttes med fx logi og dækning af transportudgifter under ophold i Thy, og hvor NP Thy evt. laver
støtteskrivelser til fondsansøgninger og lign. fortsættes. Indsatsen kan
evt. være mere opsøgende.

Understøtte forskning

Antal projekter

Evaluering af litteraturdatabase

Litteraturdatabase

Evaluering og løbende opdatering gennemført

Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Biologisk Forening For Nordvestjylland, Vild med Vilje, Friluftsrådet samle
viden og lave undersøgelser, der kan skabe grundlag for en fælles forståelse af udfordringer og løsninger på konkrete problemer som forstyrrelse,
hegning, jagt osv.

RISICI
Interesse fra forskere og studerende er centralt, da der kan være stor konkurrence om midler mv. Det er således vigtigt at være synlige og vidensdele, således at forskere og studerende finder interesse for
nationalparken og dens formål.
INTERESSENTER OG SAMARBEJDSPARTER
De danske universiteter og andre videns- og forskningsinstitutioner. Naturstyrelsen og Thisted kommune. Private aktører med interesse inden for særområder. Biologisk Forening for Nordvestjylland,
Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund m.fl.
EKSISTERENDE OG MANGLENDE VIDEN
Program for basisregistrering og naturovervågning i Nationalpark Thy. Københavns Universitet (2015)
Indsatsen bygger direkte oven på indsatsen i planperioden 2016-2022.
Guldsmede og vandnymfer i Nationalpark Thy 2019, Jørgen Peter Kjeldsen / ornit.dk (2019)
Mosserne i Nationalpark Thy, Erik Aude, HabitatVision A/S og Rasmus Fuglsang Frederiksen (2015)
Laver i Nationalpark Thy, Lennarth Skov Espersen og Ulrik Schøting (2018)
Status og forvaltning af Ensianblåfugl i Nationalpark Thy, Andreas Kelager, Hans Henrik Bruun, David R. Nash og Anders P. Tøttrup (2017)
Undersøgelse af flagermus i Nationalpark Thy - herunder de vestlige dele af Naturstyrelsen Thys område. Teknisk rapport. Jan Durinck og Elsemarie Kragh Nielsen, Biologisk Forening for Nordvestjylland
(2020)
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En af nationalparkens frivilliggrupper er »Naturens Besøgsvenner« der årligt udfører naturplejeaktiviteter dels via
monitering af forskellige særlige arter i samarbejde med sekretariatsmedarbejdere på naturområdet, Biologisk
Forening for Nordvestjylland og Naturstyrelsen, og dels ved ifm. med deres moniteringsarbejde at hjælpe med
rydning af invasive arter, der ofte udgør betydelige risici for de for Nationalpark Thy særlige arter. Naturens
Besøgsvenner er her på jagt efter knærod – en af de sjældne plantearter som de følger udviklingen af.
Foto: Jeppe Pilgaard
NATI O NALPAR KPLAN 2 0 2 2 - 2 0 2 8 - B I LAG

115

116

NATION AL PARKF OND T HY

