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Introduktion 
Nationalparkcenter Thy, der første gang kunne åbne dørene for publikum d. 15. juni 2021, er Danmarks første 
nationalparkcenter. Nationalpark Thy kom dermed – i relation til besøgende i nationalparken – i liga med mange 
nationalparker i udlandet. 

Nationalparkcentret er blevet til takket være generøse bidrag fra Thisted Kommune, A. P. Møller og Hustru Chastine 
Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal1, Nordea-fonden, Realdania, Augustinus Fonden, William Demant 
Fonden, Sportgoodsfonden, samt bidrag fra en række private bidragydere indsamlet af Støtteforeningen 
Nationalpark Thy (39 virksomheder, 24 foreninger og 177 privatpersoner). Den samlede liste over bidragydere er at 
finde som bilag 1. 

Nationalparkfond Thy, der er en statslig fond oprettet i 2008 ved bekendtgørelse jf. lov om nationalparker i 2008, har 
herudover som bygherre og ejer af nationalparkcentret, varetaget projektledelsen og også selv bidraget økonomisk 
til byggeriet. Nationalparkfonden er ansvarlig for centrets drift, formidling, frivilligkoordinering og udvikling. 
Nationalparkfondens sekretariat, der ud over formidling af nationalparken også arbejder med sikring og udvikling af 
natur, kulturhistorie, friluftsliv, undervisning, forskning og en bæredygtig udvikling i lokalområdet, har nu og 
fremover til huse i centret. 

Notatet her er en afrapportering til bidragydere – kommune, fonde, virksomheder, foreninger og privatpersoner, 
herunder også alle der bidrager til Nationalpark Thys virke gennem årlige bevillinger på finansloven. Notatet kan 
desuden være relevant for andre, som er i gang med at udvikle lignende projekter. 

Faktaboks: 

Navn: Nationalparkcenter Thy 

Adresse: Vesterhavsgade 168, Nr. Vorupør, 7700 Thisted 

Motto: En dør ind fra byen og en dør ud i naturen 

Ejer: Nationalparkfond Thy 

Størrelse: 700 m2 

Byggesum: 35,2 mio.kr 

Indhold: Formidlingsrum, offentlige toiletter, kontor med personalefaciliteter, mødelokaler, depot, samt teknikrum. 

1 I det efterfølgende kaldet A. P. Møller Fonden 
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Baggrund 
Da man i Danmark i 2003 begyndte at undersøge muligheden af at etablere nationalparker i Danmark2, som man har 
i det meste af Verden i øvrigt, blev der igangsat et lokalt undersøgelsesprojekt i Thy sammen med pilotprojekter ni 
andre steder i landet. Styregruppen for undersøgelsesprojektet kunne, efter involvering af omkring 400 thyboer 
m.m., i 2005 aflevere en rapport til miljøministeren med en klar anbefaling om at etablere en nationalpark i Thy –
som den første af de 10 styregrupper. Nationalpark Thy blev derfor også den første nationalpark i Danmark og blev
indviet i 2008.

Styregruppen anbefalede i sin rapport til miljøministeren i 2005, bl.a. "at den publikumsrettede formidling skulle 
udgå fra et hovedformidlingscenter – Nationalparkcenter Thy, hvor publikum skulle kunne få et overblik over 
nationalparkens natur, kultur og aktivitetsmuligheder… nationalparkcentrets fornemste opgave [skulle være] at 
motivere publikum til at opsøge naturoplevelser uden for nationalparkcenteret". 

Som det er tilfældet med de fleste projekter af lignende karakter, skulle der dog gå en årrække, inden 
nationalparkfondens bestyrelse både havde fået truffet en beslutning om, hvor nationalparkcentret skulle ligge, 
hvad det skulle indeholde og hvor stort, det skulle være, samt hvordan det skulle finansieres, bemandes og drives. 
Sideløbende med nationalparkfondens øvrige arbejde, har der derfor pågået en proces, hvor disse ting skulle 
afklares – herunder inspirationssøgning og god dialog med institutioner i lignende karakter. 

Der har således været flere inspirationsture for nationalparkfondens bestyrelse undervejs i planlægningen: Lille 
Vildmosecentret, Naturum Fulufjället i Sverige og nationalparkcentre i Folldal, Otta og Lom i Norge (2010), 
Geocenter Møns Klint (2011), samt besøgscentre i hhv. Exmoor og Dartmoor National Park i Storbritannien (2012). 
Herudover er der indhentet værdifulde erfaringer fra bl.a. Skagen Odde Naturcenter (der gik konkurs få år efter 
etableringen), NaturBornholm, Danmarks Borgcenter og Besøgscenter Spøttrup Borg. Og idéer og gode løsninger, 
oplevet rundt omkring i verden, er strømmet ind fra medlemmer af nationalparkens råd og bestyrelse, når de har 
været ude at rejse. 

Efter at placeringen ved landingspladsen i Vorupør blev besluttet, og de fornødne tilladelser indhentet, og dialogen 
med fonde m.v. om finansieringen var godt undervejs, blev der søgt yderligere inspiration til formidlingen hos det 
nye Vadehavscentret, Tirpitz, Det Grå Fyr og RebildPorten (2017). 

Der har været en stor velvilje hos alle, vi har besøgt gennem årene, til at fortælle åbent og ærligt om såvel planer 
som realisering og drift, herunder alt det, der er gået godt, men også det, man gerne havde gjort anderledes. Vi har 
fået meget værdifuld inspiration og lært af hver og en. 

Bestyrelsen besluttede under processen to dogmer for nationalparkcentret, der skulle være "så lille som muligt, men 
så stort som nødvendigt", og have "en dør ind til byen og en dør ud til naturen". Bestyrelsen traf undervejs også 
beslutning om, at det skulle være gratis at komme ind i centret, men at der skulle være en mulighed for at donere 
penge til nationalparkfondens arbejde for naturen i Nationalpark Thy. 

Sideløbende med research og fundraising til centret, blev der endvidere høstet erfaringer fra nationalparkens første 
bemandede (og i første omgang tænkt som midlertidige) besøgscenter i en tidligere iskiosk på Stenbjerg 
Landingsplads. Her har frivillige nationalparkværter taget imod besøgende hver dag i sommerhalvåret siden 2010. 

Endelig skal det nævnes, at en frugtbar dialog med Nordea-fonden, som førte til en formulering af nationalparkens 
samlede plan for formidling og friluftsliv: "Trædesten til naturen – mageløse fortællinger og oplevelser i Danmarks 
største vildmark", har spillet en særlig rolle og medvirket til, at det lykkedes at få fondsdonationer på plads, så vi i 
2018 kunne indlede en prækvalifikation af rådgivere ift. en indbudt arkitektkonkurrence. 

Nationalparkfondens bestyrelse nedsatte i 2018 en styregruppe for Nationalparkcenter Thy, hvor repræsentanter for 
de største bidragydere, Thisted Kommune og A. P. Møller Fonden indgik sammen med nationalparkens 

2 Efter international kritik fra OECD i "Environmental performance review, Denmark, 1999" 
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bestyrelsesformand og leder. A. P. Møller Fondens repræsentant havde desuden en tæt dialog med Realdania, 
således at også deres viden og interesser kunne inddrages i projektet. 

Konkurrencer 
I 2018 blev en prækvalifikation igangsat, hvor rådgiverteams bestående af arkitekt, ingeniør og landskabsarkitekt 
kunne tilkendegive interesse for at tegne nationalparkcentret herunder deres erfaringer med lignende opgaver. 21 
rådgiverteams bød ind på prækvalifikationen, og fem blev i januar 2019 valgt ud til at deltage i en 
projektkonkurrence. Styregruppen blev suppleret med fagdommere i bedømmelsesudvalget i konkurrencen: Ellen 
Marie Braae, professor i landskabsarkitektur på Københavns Universitet, Anders Tyrrestrup, stiftende partner i AART, 
samt Lars Bendrup, indehaver af Transform. Et enigt bedømmelsesudvalg valgte LOOP Architects, LB Consult, SLA og 
COAST som vinder af konkurrencen. 

Tegningerne af Nationalparkcenter Thyblev offentliggjort i foråret 2019. 

Umiddelbart efter at totalrådgiveren på byggeriet var valgt, startede en proces med at udvælge designere til 
formidling og indhold i centeret. Her blev styregruppen suppleret med et medlem fra trædestensprojektets advisory 
board, Hanne Strager, der har mange års erfaring med formidling af natur og udstillinger, samt med 
projektarkitekten fra LOOP og et ekstra bestyrelsesmedlem. 

I 2019 blev tre rådgivere indbudt til at komme med et totalrådgiverbud på formidlingen i nationalparkcentret. To 
virksomheder bød ind på opgaven, og valget faldt på Thøgersen & Stouby. 

Planlægning, licitation og byggeri 
Kommuneplantillæg og lokalplan for nationalparkcentret var blevet udarbejdet i 2015. Lokalplanen fastsatte 
bestemmelser om, at ny bebyggelse skulle tilpasses det omkringliggende landskab og det kulturhistoriske miljø ved 
landingspladsen bedst muligt. Det betød bl.a., at bygningen skulle bygges ind i klitten, og taget overvejende være 
beplantet med vegetation lig stedets klit- og hedenatur. 

Projektering og myndighedsbehandling pågik i 2018-19. Undervejs var der opstået tvivl om, hvorvidt budgettet 
kunne holde, hvorfor der er i udbudsmaterialet blev opereret med en række optioner, således at der fx kunne 
tilvælges andre løsninger, hvis budgettet tillod det (fx et ovenlysvindue i hele bygningens bredde frem for et i 
halvdelen af bygningens bredde) eller materialer af en højere kvalitet (fx egetræsdøre i stedet for fyrretræsdøre). 



6 

Udbuddet i forhold til byggeriet blev gennemført i efteråret 2019 som fagentrepriser med udbud af leverancer og 
arbejder for jord- og nedbrydningsarbejder, råhus, tømrer og snedker, smed, ventilation, VVS, el samt anlæg. 
Licitationen blev afholdt d. 29. januar 2020. Resultatet muliggjorde tilvalg af optioner inden for budgettet for 1,7 
mio. kr, her i blandt et ovenlysvindue i fuld bredde, samt døre og vinduer i egetræ. Foruden ovennævnte 
fagentrepriser, blev der udbudt entrepriser for inventar og it-udstyr. 

Bygningen af nationalparkcentret fandt sted i 2020 og starten af 2021 – med nogle forsinkelser i forbindelse med 
coronanedlukningen i efteråret 2020. Indretningen af centret stod på i foråret 2021. Arbejdet med at tilplante 
sandet oven på centret blev færdiggjort i efteråret 2021. Her i sommeren 2022 er sand-hjælmen begyndt at gro godt 
– og skal nok i løbet af få år få taget gjort grønt.

For centerets gæster er det det centrale formidlingsrum, der er omdrejningspunktet for besøget. Bagvæggen viser – 
med en fotocollage i hele bygningens bredde – de forskellige naturtyper, man på sin tur rundt i nationalparken vil 
stifte nærmere bekendtskab med. På afstand virker den som et smukt billedtæppe under lyset fra oven. Når man 
kommer tættere på, kan man så se nogle af de karakteristiske planter, dyr og svampe, der findes i de forskellige 
naturtyper. 

Den 12,5 meter lange 3D-træmodel over Nationalpark Thy danner "lærred" for projektioner af formidlingssteder og 
stiforløb, såvel som en kort, animeret infografisk film, der hvert 20. minut projiceres ned over landskabsmodellen af 
fire lofthængte projektorer i sekvens, og således på en nyskabende og pædagogisk inddragende vis synliggør 
landskabsdannelsen i Nationalpark Thy. Når ikke der vises film, kan man på udvalgte steder rundt om modellen tage 
en lyttekop og lytte til en fortælling fra det område på kortet, hvor man står. 

Kunstneren Dorthe Kudsk Harbo blev i vinteren 2020-21 inviteret til at udarbejde 8 trådmodeller af insekter og en 
edderkop, som alternativ til den oprindeligt tænkte udsmykning, hvor nogle fugle skulle "flyve ud af bagvæggens 
naturtyper og ind på modellen". Den viste sig nemlig reelt umulig at realisere indenfor både den tidsmæssige og 
økonomiske ramme. Trådinsekterne blev hængt op forud for Dronningens officielle besøg i nationalparkcenteret i 
august 2021. 
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Budget og regnskab 
Budgettet for Nationalparkcenter Thy var ved projektstart på 33.741.000 kr. ekskl. moms3, som blev øget til 
34.341.000 kr. med fondsmidler i september 2021. 

Det endelige regnskab viser udgifter på samlet set 35.267.952 kr. ekskl. moms. Herunder ses en opsummering af 
regnskabet i korte træk. Det endelige regnskab er at finde som bilag 2. 

Regnskab opsummeret Udgifter excl. moms 
Værdi af grund og p-pladser 3.000.000 kr4 
Projektledelse m.v. 756.201 kr5 
1. spadestik 79.084 kr 
Bygherrerådgivning og arkitektkonkurrence 866.262 kr 
Rådgiverhonorarer inkl. byggeledelse 3.525.139 kr 
Håndværkerudgifter 20.954.680 kr 
Formidlingsprojekt 4.081.034 kr 
Inventar 809.374 kr 
Tilslutningsafgifter 154.792 kr 
Øvrige byggeomkostninger 1.041.386 kr 
I alt 35.267.952 kr 

Langt de fleste bevilgede midler til nationalparkcentret er udbetalt. Hertil kommer et in kind bidrag fra Thisted 
Kommune i form af værdi af byggegrund (1 mio. kr) og p-pladser (2 mio. kr). Der udestår 350.000 kr.  i indbetalinger 
fra Realdania, der afventer det endelige regnskab. 

Det endelige regnskab viser en overskridelse på 0,9 mio. kr. (2,6 %) i forhold til det reviderede budget fra 2021. En af 
årsagerne til budgetoverskridelsen er, at budgettet ikke har været reguleret over årene, men lige så vigtigt er det, at 
vi undervejs sammen med rådgivere, interessenter og fagpersoner blev klogere på, hvad vi ønskede. Det gælder især 
etableringen af formidlingen og udstillingen, hvor formidling af høj kvalitet viste sig noget dyrere end de oprindeligt 
afsatte 3 mio. kr. Hertil kommer faktorer som, at der skulle flyttes mere sand end antaget, at vi skulle indkøbe sand, 
at der opstod behov for sandfang i et afløb og for en nødstrømsgenerator. Desuden krævede projektet langt flere 
interne projektledertimer end forventet, bl.a. som følge af forsinkelser grundet corona-pandemien. 

Alle budgetoverskridelser er dækket af Nationalparkfond Thy, herunder også yderligere egenfinansiering af interne 
løntimer, der ikke fremgår af denne opgørelse. 

Samarbejde med lokalområdet 
Der har lige siden bestyrelsens beslutning om at arbejde for et nationalparkcenter i Vorupør været stor opbakning og 
interesse fra folk i kystbyen. Et eksempel på dette er, at flere foreninger, virksomheder og privatpersoner i Vorupør – 
såvel som hele Thy – har bidraget til Støtteforeningens indsamling til centret, der samlede 1,5 mio. kr. Men også 
både stor velvilje og en stor bevilling fra Thisted Kommune har været uvurderlig i forhold til nationalparkcentrets 
tilblivelse. 

3 Nationalparkfond Thy er en statslig fond, hvor moms afløftes af staten. Det betyder, at alle udgifter til Nationalparkcenter Thy i 
regnskabet er excl. moms. 
4 Grunden, hvorpå centret er bygget, er stillet vederlagsfrit til rådighed af Thisted Kommune og er pt. under tilskødning til 
Nationalparkfond Thy. Thisted Kommune har afholdt udgifter til etablering af yderligere parkeringspladser omkring 
landingspladsen i Vorupør. (in kind ydelser)  
5 Heri er ikke medregnet et betydeligt antal medarbejdertimer, som har bidraget til nationalparkcentrets formidling. 
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Ved afsløringen i foråret 2019 af vinderprojektet var der stor interesse, og ca. 180 interesserede deltog i 
arrangementet, der blev holdt i madpakkehuset i Vorupør, hvor milepælen blev fejret med kransekage og et lille 
glas. 

Før byggeprojektet blev sat i gang, blev der holdt et indledende borgermøde d. 21. januar i Vorupør, hvor der også 
var stor interesse og spørgelyst. Da "første spadestik" blev taget d. 24. januar 2020 af miljøminister Lea Wermelin, 
borgmester Ulla Vestergaard og bestyrelsesformand Torben Juul-Olsen, deltog desuden 200 børnehavebørn fra 
institutioner i området. Alle lagde en stor indsats i at få skovlet sand på en smuk vinterdag. 

 
 

 
 

Bestyrelsens intention om at nationalparkcentret skulle søges bemandet med frivillige værter, er til fulde blevet 
opfyldt. Omkring 70 forskellige frivillige skiftes til at have vagt i centerets åbningstid, så der altid er et levende og 
vidende menneske, man kan spørge om det, der ligger en på sinde, eller få tips og idéer til, hvor man kan tage hen på 
tur. 

De frivillige værter i centret har alle gennemgået et kursus om Nationalpark Thy, og de får tilbud om at deltage gratis 
i kurser, der udbydes af fx Biologisk Forening for Nordvestjylland. De er videbegærlige og hjælpsomme mennesker, 
med et godt kendskab til lokalområdet, enten fordi de bor i området, eller fordi de har sommerhus her. Til gengæld 
for det frivillige arbejde bliver de en del af et netværk af ligesindede, hvad vi oplever har en stor værdi. 
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Indflytning, åbning og festligholdelse 
Nationalparkfondens sekretariat flyttede i april 2021 for sig selv og ind i de nye lokaler, efter at have boet til leje hos 
Thisted Kommune (2013-21) og Naturstyrelsen Thy (2009-13). Det gav tid til at lære huset at kende, samtidig med at 
de sidste ting kom på plads. 

Oprindeligt var der planlagt indvielse op til påsken 2021 med royal deltagelse. Forsinkelser under byggeriet, bl.a. 
grundet corona-nedlukningen i efteråret 2020 udskød dog planen til pinsen. Men da der i foråret 2021 stadig var 
restriktioner på forsamlingsstørrelser, endte det med en forholdsvis stille åbning d. 15. juni 2021 uden den store 
opmærksomhed i medierne. Nordjyske og TV Midt-Vest dækkede dog begivenheden. 

I forbindelse med at Kongeskibet Dannebrog lagde til i Hanstholm som led i sommertogtet, blev nationalparkcentrets 
åbning i stedet festligholdt d. 30. august 2021 med besøg af Hendes Majestæt Dronning Margrethe, miljøminister 
Lea Wermelin, samt ca. 80 honoratiores (repræsentanter for bidragyderne, samt nationalparkens bestyrelse). 
Herudover medvirkede ca. 300 yderligere i festligholdelsen (øvrige bidragydere, rådsmedlemmer, frivillige og 
ansatte). 

 

 

Erfaringerne fra det første år 
Besøgstallet i nationalparkcentret i 2021 nåede ca. 53.000 over de første seks måneder (15. juni til 15. december). 
Mange gæster gjorde brug af muligheden for at donere penge til nationalparkfondens arbejde for naturen (frivillig 
entrédonation). I 2021 blev der således doneret ca. 350.000 kr. til naturen. 

I løbet af nationalparkcentrets første hele år rundede vi 92.000 – og det vel at mærke i en tid, præget af 
efterdønningerne fra corona-pandemien, som generelt har været hård for mange kulturinstitutioner. Dansk 
Bygningsarv vurderede i 2015, at besøgstallet forventeligt ville være ca. 44.000 årligt. Det mål, der var sat i 
projektansøgningen "Trædesten til naturen" var dog et besøgstal på 70.000 årligt. Så det har været overvældende 
med den store interesse, der har været for nationalparkcentret. 

Der har været åbent dagligt i centret fra d. 15. juni 2021 til 15. december 2021, samt fra 1. februar 2022 og frem. 
Centret er bemandet med frivillige nationalparkværter, som er til rådighed for spørgsmål og formidler områdets 
natur og kulturhistorie til gæsterne. Vi har eksperimenteret lidt med åbningstiderne, bl.a. i forhold til skolerne, og 
har pt. åbent hver dag fra 10-17 i sommerhalvåret og 11-15 i vinterhalvåret. Der er lukket i januar måned, så der 
både kan gøres hovedrent, friskes op og laves opdateringer i forhold til besøgende. 

Der er adgang til de otte offentlige toiletter fra kl. 6 om morgenen til kl. 23 om aftenen. Sekretariatet står for driften 
af nationalparkcentret. Der er ansat en pedel til at stå for en række af de daglige rutiner med bl.a. rengøring. Thisted 
Kommune bidrager med 100.000 kr årligt til renholdelse af de offentlige toiletter i bygningen. 
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Det store vindue ud mod havet blev brugt som motiv i New York Times's omtale af Thy. 
 

De frivillige værter melder om stor ros fra gæsterne, og selv de få skeptikere, de har mødt, er typisk gået fra stedet 
med større forståelse og mere positivt stemt. På Google har nationalparkcentret fået 4,7 stjerner af 5 mulige fra 
besøgende, der har villet dele deres oplevelser med andre. I februar 2022 blev et foto fra Nationalparkcenter Thy 
anvendt i New York Times i forbindelse med anbefaling af Thy som et af 52 rejsemål i 2022, hvor man som rejsende 
kan blive en del af fremtidens løsninger. I marts blev centeret og dets arkitekter portrætteret i en 4 sider lang artikel 
bragt i 20 dagblade under Jysk Fynske Medier. Og i juli blev centeret positivt anmeldt af Berlingske Tidendes 
arkitekturanmelder.. 

Mødelokalet i nationalparkcentret, der kan opdeles i to og har plads til op til 26 personer, har dannet ramme om 
mange møder allerede. Det gælder møder i nationalparkens bestyrelse og råd, møder med de frivillige – samt møder 
med en lang række samarbejdspartnere fra rundt om i landet. Alle har fundet lokalet indbydende og velfungerende. 
Mødelokalet rummer samtidig nationalparkens lille bibliotek og har udstyr, så der også kan holdes virtuelle møder og 
hybridmøder. Akustikken i rummet var ikke optimal fra starten, men blev god efter, at der er kommet tre store 
akustikbilleder (med fotos fra nationalparken) op på væggene. Det første akustikbillede blev givet os som gave af 
foreningen Nationalpark Thy Venner i forbindelse med indflytningen. 
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Kontorområdet rummer kontorarbejdspladser til 12, et samlings- og frokostbord, et sofahjørne, et lille møde-/ 
stillerum, garderobe, tekøkken, toilet og bad samt printerrum, der deles med de frivillige værter. En 
arbejdspladsvurdering (APV) blandt medarbejderne har vist stor tilfredshed med rammerne. Akustikvæggen, der er 
komponeret over et udsnit af nationalparkens topografi, har dog været afgørende for, at der er en god akustik i det 
store rum. I de små "glas-rum" bagerst har det været nødvendigt at sætte akustikbilleder op, for at få en nogenlunde 
akustik. De bidrager desuden med skønne indtryk fra nationalparkens natur. 

Nationalparkcentret har desuden lagt lokaler til fx et tyskkursus for nationalparkens frivillige, et 10-, 11- og 12-års 
jubilæumsarrangement for frivillige, et velbesøgt offentligt møde om den tredje nationalparkplan, samt to ligeledes 
velbesøgte offentlige foredrag med eksterne oplægsholdere: et i april om flagermus arrangeret i samarbejde med 
Forskningens Døgn, Aarhus Universitet og Biologisk Forening for Nordvestjylland, samt et om edderkopper i maj. Der 
er planlagt flere foredrag i efteråret 2022, herunder en temadag i samarbejde med Folkeuniversiteternes 
Fællessekretariat og Thisted Folkeuniversitet. Der investeres derfor i mere professionelt grej til formålet (lærred, fast 
lysstærk projektor og lydanlæg), så nationalparkcentret også fremover vil kunne være mødested for viden om 
nationalparkens natur og kulturhistorie – for bl.a. forskere, frivillige og besøgende. 

 

Afrunding og tak 
Nationalparkcenter Thy vurderes helt overordnet set at være et succesfuldt projekt, som vil være til gavn og glæde 
for mange besøgende i Nationalpark Thy i mange år fremover. Formidlingen i centret vil forventeligt i et vist omfang 
være i konstant udvikling og ske i et samarbejde mellem besøgende, frivillige, ansatte og samarbejdspartnere. 
Succesen skyldes i høj grad, at vi har fået lov at lære af andre lignende projekter i ind- og udland, således at der 
hverken er bygget for lidt eller for meget. 

En varm tak skal rettes til alle de, der har bidraget såvel fagligt som økonomisk til tilblivelsen af Nationalparkcenter 
Thy, herunder også de mange frivillige, der er med til hver eneste dag at sikre, at gæsterne møder et hjælpsomt 
menneske, når de kommer på besøg. 

 

 

Med en dør ind til byen og en dør ud til naturen., R. Hjortshøj 
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Bilag 1. Oversigt over bidragydere 
Thisted Kommune A. P. Møller Fonden Nordea-fonden Realdania 
Augustinus Fonden Sportgoodsfonden William Demant Fonden Støtteforeningen NP Thy 
Sparekassen Thy Dragsbæk Margarinefabrik Premier Is Thisted Forsikring 
Dolle A/S Thy Mors HF & VUC Tican Amphi Consult 
BRANDT Revision Cimbria Feriepartner Thy Hotel Klitheden 
Hotel Thinggaard Kelpo A/S L. Færch Aps MENY, Vorupør 
Nybolig Thisted-Hanstholm Nystrup Camping, Klitmøller Stenbjerg Kro Strandgaardens Camping 
Sønderhå-Hørsted Sparek. Tandlægerne i Snedsted Thisted Bryghus Vorupør Røgeri 
VØ Pizza Bar Westwind Danhostel Thisted Danova 
DLG Nordjylland, Hillerslev Forlaget Vestenvind Gyrup Gård Merco Print A/S 
Niels & Sinnes Fiskerest. North Sea Yard OctoMar IVS Pandekagehjørnet 
SPAR Klitmøller Vesterhavscaféen Vorupør Slagter Biologisk Forening for NV Jyl. 
Mors-Thy Familielandbrug Nykredits Fond Vorupør Erhvervsforening Danmarks Jægerforbund 
Landbo Thy Elmelund NP Thy Marathon Vorupør Borgerforening 
Egnshist. Forening, Sydthy Fjordland DDS Klit Division Morsø Fotoclub 
Nordvestjysk Golfklub Regional Madkultur ThyMors Agger Aktive Den Thy-Irske Club 
FKG - Herning Fotoklubben Thy Ladywalk Landsbygruppen Thy 
NP Thy Lodsejerforening Thylands Lystfiskerforening Else Østergaard Andersen Verner Hastrup Petersen 
Thomas Boesdal Ejner Frøkjær Francois Grimal Lars Torrild 
Ingrid Agerholm Mia Fuglsang Bach Bodil Berg Esben Colding Broe 
Sven Dahl Frede Dybdal Flemming Finøen Kirsten Glerup 
Grethe Hangaard Bodil Hansen Harry Hjaltelin Marianne Jager 
Erik Jeppesen Torben Juul-Olsen Line Kragelund Per Kristensen 
Ole Steen Larsen Peer Nannestad Møller Jette Behrmann Møller Knud Erik Bjørndal Nielsen 
Poul Ramsgaard Leo Rasmussen Jens Roesgaard Karen Serup 
Anette Skou Ivan Vigh Strand Niels Egon Ø. Tjener Jens Utoft 
Jens Vangsgaard Jens Vegebjerg Ole Westergaard Helge Yde 
Frede Østergaard Helen Østergaard Jonasen-klanen Martin Blirup 
Karen Brogaard Niels Ole Brogaard Jan Brusgaard Chatrine Brusgaard 
Herdis Brusgaard Steffen Brøgger-Jensen Poul Nystrup Christensen Anne-Grethe Damsgaard 
Bodil Gyldenkerne Mads Haurum Emil Haurum Tage Gamborg Holm 
Claus Sidelmann Holm Mads Kjærgård Flemming Yde Larsen Brian Lauridsen 
Karin Lynggård Kirsten Marager Marie Louise Møller Vibeke Nielsen 
Erik Overgaard Nielsen Tage Odgaard Lone Nørgaard Pedersen Keld Haugaard Pedersen 
Else Rye Roesgaard Morten Sunesen Karen Thorsager Karsten Thurøe 
Mads Agerholm Niels Agerholm Anne H. Agerholm Astrid Agerholm 
Valdemar Agerholm Sofie My Agerholm Jens Agerholm Esther Agerholm 
Liv Agerholm Berit H. Agerholm Knud Erik Holch Andersen Agner Andersen 
Maren Andersen Erik Andersen Karen Marie Andersen Victoria Andersen 
Torsten Andersen Jens Christian Andersen Ole Andersen Bente Astrup 
Andrea Bak Margrethe Bak Sixten Wie Bang Jens-Henrik Bech 
Birgit Bjerrisgaard Ida Marie Bjerrisgaard Liv Bjerrisgaard Alfred Bjerrisgaard 
Mie Buus Sophie Christensen Lasse Ramsing Christensen Frida Ramsing Christensen 
Matilde Christoffersen Søren Ø. Christoffersen Mette Marie Christoffersen Jeppe Christoffersen 
Charlotte Dige Brian Ekstrøm-Knudsen Jens Fogh-Andersen Ida Stisen Fogh-Andersen 
Jørgen Guldberg Else Guldbjerg Kirsten Neel Harry Anna Grethe Hermann 
Mario Hesse Dorte Elisabeth Kjær Jørgen Kjærgaard Ejner Holst 
Hanne Holst Nina Hornstrup Peter Iversen Ove Jensen 
Signe Kappel Jørgensen Niels Kanstrup Rasmus Kiil-Nielsen Mette Klemme 
Per Klemme Kern Klitgaard Inger Klitgaard Niels Kolding 
Erik Kristensen Vagn Kristensen Lone Lærke Krog Iben Kronborg 
Solvejg Langkjær Stig Helge Larsen Tina Førby Larsen Lise Laursen 
Tage Leegaard Otto Lægaard Preben K. Møller Felix Gade Møller 
Frederik Nannestad Møller Dorthe Gade Møller William Gade Møller Ib Nord Nielsen 
Jørgen Nordkvist Vagn Nørgård Esben Oddershede Erik Hove Olesen 
Niels Kr. Ovegaard Torsten Schack Pedersen Ørvin Pedersen Jørgen Østerby Pedersen 
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Bodil Deen Petersen Esben Pilgaard Dorthe Friis Reitzel Aage Erik Ringgaard 
Lene Sander Peter Saabye Simonsen Kirstine Skov-Hansen Cathrine Lykke Sørensen 
Poul Sørensen Lasse Kallin Sørensen Susanne Thurøe Stella Thurøe 
Laura Thurøe Flemming Tilsted Ida Tjener Jørgen Toft 
Erling Larsen Vind John Vinstrup Erik Wadmann Anna Worm 
Lisbeth Odder Yde Mads Kallin Sørensen Åbakken Hurup Skive Menighedsråd 
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Bilag 2. Regnskab 
UDGIFTER   Kr. ekskl. moms 
ERHVERVELSE (IN-KIND)     
VÆRDI AF GRUND                1.000.000    
VÆRDI AF P-PLADS                2.000.000    
DELSUM          3.000.000  
      
NATIONALPARK THY UDGIFTER     
PROJEKTLEDERLØN                   742.745    
DIVERSE KØRSELSUDGIFTER                     12.234    
MØDE OG FORPLEJNING                       1.223    
DELSUM             756.201  
      
FØRSTESPADESTIK     
FØRSTESPADESTIK - FORPLEJNING TIL BØRN                       7.078    
FØRSTE SPADESTIK - FORPLEJNING                       2.156    
FØRSTE SPADESTIK - LEJE AF TELT                     24.502    
FØRSTE SPADESTIK - BUSSER                     10.300    
FØRSTESPADESTIK - SKOVLE                     12.000    
FØRSTE SPADESTIK - FORPLEJNING                     22.228    
FORPLEJNING                          820    
DELSUM               79.084  
      
ARKITEKTKONKURRENCE OG INDLEDENDE BYGHERRERÅDGIVNING   
FOTOGRAFERING                       1.500    
FOTOGRAFERING AF GRUND TIL PRÆKVAL. MATERIALE                       1.706    
DIGITALPLATFORM                       3.135    
FACILITERING                          316    
BYGHERRERÅDGIVNING                   309.631    
KONKURRENCEFACILITERING                     42.988    
DIGITAL-PLATFORM                     11.400    
KONKURRENCEHONORAR TIL BYDENDE                   300.043    
FAGDOMMER HONORAR                   140.414    
FORMIDLING AF VINDERFORSLAG                       4.288    
MILJØPRØVER OG GEOTEKNISKE UNDERSØGELSER                     42.000    
BORGERMØDE VØ                       8.840    
DELSUM             866.262  
      
FORMIDLINGSPROJEKT     
HELHEDSPLAN FOR FORMIDLING / CENTER ANLIGGENDE                     23.232    
HONORAR FORMIDLINGSKONKURRENCE / VINDENDE TEAM                     35.000    
HONORAR FORMIDLINGSKONKURRENCE / TABENDE TEAM                     80.000    
FAGDOMMER I FORMIDLINGSPROJEKT                     27.899    
I-PADSKÆRM TIL FORMIDLING                       8.269    
OVERNATNING VEDR. FORMIDLINGSKONFERENCE                          682    
HÆFTER TIL FORMIDLINGSPROJEKT                       1.470    
AV-LEVERANCER                   741.662    
FYSISKELEVERANCER TIL VÆG                   900.328    
FORBEREDELSE TIL AF CNC-FILER                     54.000    
AV-PROGRAMMERING OG BYGL.KNAPPANELER TIL UDSTILLING                    278.432    
FORMIDLINGSRÅDGIVER                 1.057.602    
LYSRÅDGIVNING                   117.900    
BYGL. GRAFISK ARBEJDE                   303.802    
BYGL. TEKST OG OVERSÆTTELSER                   111.950    
WORKSHOPS VEDR. FORMIDLINSPROJEKT                     23.117    
RETTIGHEDER TIL FOTO OG VIDEOER                     62.658    
AKRYLGLAS                          948    
RULLESTILLADS                       2.202    
FACILITERING                       2.565    
GRAFIK TIL GLASVÆG                       8.400    
TØMRER OG ELARBEJDE I FORMIDLINGSPROJEKT                       4.853    
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TEKSTER TIL FORMIDLINGSVÆG                       3.800    
UDSTILLINGSELEMENTER                     90.178    
INSEKTPROJEKT                   100.000    
DONATIONSGLASVÆG                     40.086    
DELSUM          4.081.034  
      
HÅNDVÆRKERUDGIFTER     
TØMRER-ENTREPRISE                3.749.645    
JORD, ANLÆG, KLOAK-ENTREPRISE                4.248.700    
SPERRING MONTAGE - SMED                   394.400    
RÅHUS                 8.734.037    
EL-ENTREPRISE                1.460.902    
VENTILATIONS-ENTREPRISE                1.178.983    
VVS-ENTREPRISE                   486.429    
BYGHERRE LEV. INDKØB AF LYSARMATURER                   545.059    
AKUSTIKVÆG                    156.525    
DELSUM        20.954.680  
      
INVENTAR     
BORDE TIL MØDELOKALE                     60.500    
INDKØB AF VÆRKTØJ TIL PEDEL                       8.076    
APTERING TIL TOILETTER                     47.570    
STØVSUGER, RENGØRINGSMASKINE                     37.790    
INTERRIØR                     12.895    
LAGERSYSTEM TIL DEPOT                     36.602    
SKRIVEBORDE (HÆVESÆNKE)                     39.840    
HÅNDVÆRKER TIL ETABLERING AF INVENTAR                       6.560    
OPVASKEMASKINE                     33.303    
REOLER                     57.922    
STOLE OG BORDE, KONTORSTOLE                   140.838    
BUTIK FYSISK INDRETNING                   249.823    
AV UDSTYR                     59.779    
AKUSTIKREGULERING                     17.878    
DELSUM             809.374  
      
ØVRIGE BYGGERI OMKOSTNINGER     
FJERNDEPOT- OPBEVARING                       6.160    
ADVOKATBISTAND                       1.800    
LEJE AF OFFENTLIG TOILET                       5.961    
LEJE AF RULLESTILLADS                          988    
FORLIG I SAG MED NABO (FISKERIFORENING)                     30.000    
VARMEFORBRUG I BYGGEPERIODE                     34.360    
EKSTRA TILSYN - FORCE TECH.                     68.083    
TINGLYSNINGER, AFSÆTNINGER, OPMÅLINGER                   121.202    
BYGGESTRØM                     95.211    
SANDFODRINGSTILLADELSER                     27.000    
SLIBNING AF GULVE                   205.280    
SLIBNING AF VÆGGE                     10.920    
MALING AF LOFTSBJÆLKER                     18.500    
GEOTEKNISK UNDERSØGELSER                     61.531    
PRODUKTION AF BYGGESKILT                     16.405    
EKSTRA RENGØRING                          750    
DIGITAL PLATFORM UNDER BYGGERI                     23.798    
ALL-RISK-FORSIKRING                     63.113    
BRANDSIKRING                     18.653    
ALARMUDKALD                          773    
MILJØRÅDGIVNING TIL BYGGERI                       8.000    
OVERVÅGNING AF VEJRDATA (VEJRLIGSDAGE)                       2.723    
NØDSTRØMSGENERATOR                     27.456    
ARKITEKTURFOTOGRAFERING, ANDEL                     10.000    
DÆKNINGSLØSNING, TELEFONI                     41.350    
GENETABLERING AF LEDE-OG BAGFYR OG GADEBELYSNING                     56.733    
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BLØDGØRINGSANLÆG                     28.638    
ANTIGRAFFITI BEHANDLING                     56.000    
DELSUM          1.041.386  
      
RÅDGIVERHONORAR     
TOTALRÅDGIVNING                3.322.500    
ADFÆRDSDESIGNER                     49.980    
EKSTRA INGENIØRBISTAND (OVENLYS, P-PLADS, ENERGRAMME)                     38.250    
LYSRÅDGIVER TIL ANLÆGSPROJEKT                     24.025    
BYGGELEDELSE IFM. AFSLUTNING                     17.675    
BYGGELEDELSE OG 1.ÅRS GENNEMGANG                     72.709    
DELSUM          3.525.139  
      
TILSLUTNINGSAFGIFTER     
ELNET - TILSLUTNINGSAFGIFTER                     65.830    
VARMEFORSYNING TILSLUTNINGSAFGIFTER                     34.999    
VAND TILSLUTNINGSAFGIFTER OG -BIDRAG                     53.963    
DELSUM             154.792  
      
SUM NATIONALPARKCENTER THY       35.267.952  

 

 
 
Det bemærkes, at Nationalpark Thys bestyrelsesformand på vegne af nationalparkens bestyrelse har godkendt, at de 
resterende 326.952 kr. dækkes af Nationalparkfond Thy. 

FINANSIERING INDBETALT, 
STATUS 07-2022

FORVENTET 
INDBETALING 

TILSAGN

STØTTEFORENINGEN NATIONALPARK THY 1.500.000              -                    1.500.000      
REALDANIA 3.150.000               350.000            3.500.000      
SPORTGOODSFONDEN 1.050.000              -                    1.050.000      
WILLIAM DEMANTT 1.000.000              -                    1.000.000      
AUGUSTINUS FONDEN 3.000.000              -                    3.000.000      
A.P.M. - FONDEN 8.000.000              -                    8.000.000      
NORDEA-FONDEN 3.520.000              -                    3.520.000      
THISTED KOMMUNE 7.000.000              -                    7.000.000      
THISTED KOMMUNE IN-KIND 3.000.000              -                    3.000.000      
NORDEA_FONDEN (første spadestik) 80.000                   -                    80.000           
DELSUM 31.650.000          
INTERNFINANSIERING
NATIONALPARK THY TIMER 691.000         
NATIONALPARK THY MIDLER 2.000.000      
NATIONALPARK THY MER-BEVILLING, dec. 2021, timer/midler 600.000         
DELSUM 3.291.000            
SUM 34.941.000       

REST 326.952-           
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