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SAMMEN FOR NATUREN 
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Formål - Hvorfor skal vi have en ny kommunikationsstrategi? 
En kommunikationsstrategi er et middel til at ramme de rigtige mennesker med de rigtige budskaber på det 
rigtige tidspunkt. En god kommunikationsstrategi skal tage udgangspunkt i, hvor vi som virksomhed er i 
dag, og hvor vi skal hen i fremtiden. Den skal være: 

• En rød tråd – som skaber fælles retning og forståelse internt, så alle ved, hvad der arbejdes hen 
mod og hvordan. Den skal med andre ord konkretisere de værdier, vi arbejder for 

• Realistisk – med realiserbare ambitioner, så dens effekt bliver synlig 
• Enkel og nem at handle på – så den ikke ender i skuffen. 

Hvis strategien forsøger at rumme alt, drukner både medarbejdere og pointer. Det er ikke omfanget af den, 
men beslutninger i den, der skal hjælpe os fremad. 

Med en ny nationalparkplan er der behov for en ny kommunikativ strategi, der støtter prioriteringerne i 
samme. I ’Nationalparkplan 2022-28 for Nationalpark Thy’ er det en prioriteret indsats at arbejde for 
’vildere natur’, herunder ’naturlig vandbalance’, ’sammenhængende klitnatur’, ’biodiversitet i skovene’ og 
’naturlig forandring og variation i landskabet’.  

Vi har valgt at prioritere støtte til denne indsats i kommunikationen, og således vil det primære mål for 
nærværende kommunikationsstrategi være at styrke bevidstheden om Nationalpark Thys arbejde for at 
skabe bedre natur på arealer i Nationalpark Thy. 

I Nationalpark Thy arbejder vi ’for naturen – gennem mennesker’. Det er i samarbejde med lodsejere, 
interesseorganisationer, myndigheder, frivillige og ildsjæle, vi kan gøre en forskel. Det er også den bærende 
tanke i vores kommunikation. Vi taler til – og allerhelst med - mennesker for at skabe opbakning til det 
arbejde, vi i fællesskab gør for naturen. 

Kommunikativt hviler strategien på det, der fungerer godt i vores eksisterende kommunikation, og 
fokuserer på udfordringer og udviklingsmuligheder i forhold til at nå de prioriterede nye mål. 

 

 

Baggrund – Hvad skal den nye kommunikationsstrategi? 
Nationalpark Thy (NP Thy)’s første nationalparkplan etablerede NP Thy som brand og institution. 
Kommunikativt skabtes i perioden kendskabet til NP Thy.  

Den anden nationalparkplan understøttede sammenhængen i NP Thy og udbyggede især formidlingen til 
publikum med ’Trædesten til Naturen’. Her understøttede kommunikationen interessen for NP Thy, 
naturen, landskabet og kulturhistorien.  



Den forestående nationalparkplan prioriterer i særlig grad naturprojekterne i nationalparken. 
Kommunikationen bliver en del af disse projekter ved at øge forståelsen for nationalparkens arbejde med 
og for naturen.   

Der er behov for en ny kommunikationsstrategi med dette fokus. NP Thy har et stærkt brand. 
Lokalkendskabet til NP Thy og de værdier, nationalparken repræsenterer, er stort, og det nationale 
kendskab er bredt. Ifølge Infomedias ’Baselineanalyse af Danske Nationalparker’ fra 2021 kender 67% af 
alle danskere NP Thy. Og interessen for nationalparkens område, tilbud og værdier vokser - bla. gennem 
det nye nationalparkcenter. 

Men forståelsen for NP Thys formål og virke kan løftes. Infomedias baselineundersøgelser viser, at mens 
80% af danskerne ’ved sådan ca.’, hvad en nationalpark er, føler kun knap 30%, at de ’udmærket ved’, hvad 
en nationalpark er. En overvejende del af befolkningen kender altså nationalparkerne, men ikke 
nødvendigvis målet med deres virke.  

Den uklarhed forstærkes af verserende offentlige debatter om naturbeskyttelse. Nationalparker forveksles 
– forståeligt nok – med både naturparker og naturnationalparker, og usikkerheden smitter af på 
nationalparkerne. Også debatter om produktionsskov vs. ’urørt skov’, naturhensyn vs. klimahensyn og 
arealfordeling skaber usikkerhed om nationalparkernes funktion og betydning. 

Vi vil imødegå den usikkerhed, der opstår i kølvandet på disse debatter og konstruerede skel, for at undgå 
at den gryende skepsis vokser yderligere. Der er behov for, at vi øger opmærksomheden på NP Thys 
naturprojekter og skaber større forståelse for det arbejde, NP Thy med en lang række samarbejdsparter 
forestår i naturen. At vi med de gode eksempler går foran og fortæller, hvorfor vi griber ind i naturen, og 
hvordan vi gør det. At vi viser, hvilke resultater, vi opnår, og den forskel, de gør for naturen. Både for at 
skabe klarhed, forståelse og opbakning i den danske befolkning. Men også for at understrege vores rolle og 
værd overfor bevilligende myndigheder.  

Heldigvis er der også et potentiale i at tydeliggøre NP Thys rolle i arbejdet for en bedre natur yderligere. Tal 
fra Infomedia viser, at der er stor konsensus i befolkningen om, at der skal arbejdes aktivt for at skabe 
bedre natur i Danmark: 

• 90% af danskerne synes, det er vigtigt at ’bevare og udvikle naturen’ 
• 79% af danskerne synes, det er vigtigt, at ’Danmarks nationalparker arbejder for at bevare og 

udvikle naturen og øge biodiversiteten’ 
• Men kun 22% har hørt dette kommunikeret af nationalparkerne selv. 

Altså selv om befolkningen ikke helt ved, hvad nationalparkernes opgaver er, bakker de op om en 
naturudviklende agenda i nationalparkerne. Men kun 1 ud af 5 har hørt samme agenda formuleret af 
nationalparkerne selv. Der er altså gode muligheder for yderligere at tydeliggøre NP Thys rolle i arbejdet for 
at skabe bedre natur, og dermed lukket hullet mellem det, der er vigtigt for danskerne, og det, de har hørt 
fortalt af nationalparkerne selv. 

Sammenfattende kan vi sige, at vi ved at fortælle de gode historier om, hvorfor og hvordan NP Thy arbejder 
for at hæve naturværdier og biodiversitet 

• imødegår en usikkerhed om NP Thys rolle, 
• imødekommer et bredt ønske om skabe bedre natur i Danmark, 
• støtter og tydeliggør prioriteringer i nationalparkplanen. 



Ved at styrke bevidstheden om Nationalpark Thys arbejde for at skabe bedre natur på nationalparkens 
arealer, skaber vi større forståelse for NP Thys formål og funktion. Og dermed forhåbentligt endnu større 
opbakning til NP Thy.  

 

Implementering – Hvordan gør vi så det?  

 

Sådan lyder NP Thys kernefortælling i regi af ny strategi. Kernefortællingen giver os et fælles grundlag for at 
tale om NP Thys rolle i arbejdet for at bevare og udvikle naturen. Den er ikke udtømmende eller dækkende 
for alle NP Thys formål, men et emblem for fællesmængden i vores arbejde. Vi fortæller hvorfor og 
hvordan, vi arbejder i og med naturen, og vi tager en aktiv rolle i fortællingen. Og gør dermed budskabet 
mere direkte. 

Med en fælles fortælling skaber vi forståelse for vores arbejde i naturen og synlighed af arbejdets 
resultater. Vi inddrager samarbejdspartnere, fordi de er en forudsætning for samme arbejde, og fordi det 
giver mening at dele proces og resultater. Det er ikke NP Thy, der er budskabet i vores kommunikation – 
det er naturen i NP Thy. 

Men der er også en anden side til kernefortællingen – og til vores naturprojekter – som det er vigtigt at 
huske i formidling og kommunikation: Når vi griber ind i den eksisterende natur, skaber vi forandringer. Og 
forandringer oplever vi mennesker helt grundlæggende som noget farligt og utrygt. Vi kan vende os til dem 
og blive glade for dem, men den umiddelbare, naturlige reaktion på forandringer er ofte skepsis, måske 
endda frygt og sorg over det tabte.  

Når vi forandrer i naturen, kan de følelser være ekstra stærke, fordi vi alle bærer rundt på hvert vores 
natursyn. Vi har (mere eller mindre erkendt) faste forestillinger om, hvad der er ’rigtig natur’ og hvordan 
den skal reguleres. Især når det gælder vores helt nære natur. Og når forandringerne i naturen endda 
indebærer rydninger, sløjfning af grøfter, opsætning af hegn, så kan det føles som et overgreb på ’ens 
natur’. 

Derfor er det vigtigt, at vi anerkender og giver plads til tabet og sorgen, når vi kommunikere 
nødvendigheden af og værdien ved forandringerne. Og at vi også kommunikerer det, der ikke er forandret 
– det velkendte og trygge.  

I Nationalpark Thy finder du Danmarks vildeste natur. Her har havet, vinden, sandet og 
saltet – og de seje thyboers forsøg på at tøjle samme – gennem århundreder skabt en 
klithedenatur, der er enestående i hele Europa. 

Men selvom landskabet er råt og klimaet barsk, er naturen stadig sårbar. Derfor arbejder vi 
i Nationalpark Thy hver dag for at give den særlige natur bedre vilkår. I samarbejde med 
Naturstyrelsen, Thisted Kommune, private lodsejere og en række andre aktører skaber vi 
vildere natur ved at etablere nye lysninger i plantagerne, naturlige vådområder på 
klithederne og sammenhæng mellem levestederne for områdets sjældne og truede planter 
og dyr.  

Alt sammen for at højne biodiversitet og sikre den unikke natur, vi har i Nationalpark Thy, 
så vi alle kan nyde den i generationer fremover.  

 



Den nye fortælling vil vi implementere i eksisterende kommunikation, hvor det giver mening, samt i nye 
kommunikationstiltag, hvor budskabet kan præciseres: 

• I den nære, dialogbaserede formidling, så besøgende og frivillige forstår, hvorfor vi fx fælder træer, 
udsætter græssere og lukker grøfter.  

• I den offentligt rettede kommunikation, så resultaterne af NP Thys arbejde for biodiversitet og 
naturudvikling tydeliggøres.  

• Og i den videns- og forvaltningsmæssige kommunikation til myndigheder og forskningsmiljøet, så 
betydningen af NP Thys rolle i et langsigtet naturarbejde understreges. 

NP Thy har mange forskellige interessenter, og dermed mange målgrupper for vores kommunikation. 
Fremfor at pinde hver enkelt målgruppe ud retter vi fokus mod de tre ovenstående 
kommunikationsniveauer og sikrer således, at vi med en klar og pointeret kommunikation skaber forståelse 
for NP Thys arbejde og opbakning til vores indsatser, både i den direkte, personlige kommunikation, 
gennem presse og egne mediekanaler, og i relation til den naturfaglige omverden.  

Forskning og monitorering er i Nationalparkplan 2022-28 en tværgående indsats. Når vi inddrager denne 
indsats eksplicit i en ny kommunikationsstrategi, er det ikke kun for at understrege forskningens og 
monitoreringens betydning for NP Thy, men i lige så høj grad NP Thys betydning i den vidensbaserede 
naturforvaltning.  

Vi vil understrege den erfaring, NP Thy gennem 12 år har opbygget med naturprojekter, samarbejder med 
lodsejere etc. Vi vil tage initiativ til at opsøge og dele ny faglig viden – også fra forskere og ildsjæle, 
eksempelvis gennem arrangementer i nationalparkcenteret. Og vi vil gå aktivt ind i kommunikative videns- 
og oplysningssamarbejder om naturprojekter i nationalparkens område og interessesfære, som fx 
Naturnationalpark Hanstholm. Vi vil kort sagt gennem kommunikation og formidling tydeliggøre NP Thys 
rolle i udvikling af naturen i Thy. 

 

Medieplan – Her kommunikerer vi 
Til at opnå de ønskede mål – og i hensyntagen til NP Thys eksisterende kommunikation – vil vores 
kommunikationskanaler bla. være: 

Dialogbaseret, direkte kommunikation: 
Alle i Nationalpark Thy kommunikerer. Med parkens besøgende, med frivillige, lodsejere, samarbejdsparter 
og meget mere. Også fremadrettet. Gennem nedenstående tiltag øges bevidstheden om naturprojekter i 
nationalparken og deres mål hos alle parter. I basiskurser og i naturvejledning inddrages samme. På 
besøgssteder og eksempelvis i formidling til børn på Nationalparkcenteret kommunikeres naturen 
fortrinsvist som naturoplevelser.  

Digital kommunikation: 
• Hjemmeside: NP Thys hjemmeside tjener et primært mål om at levere oplysninger og inspiration til 

borgere, der planlægger at besøge – eller blot har interesse i – nationalparken. Den er oplevelses- 
og informations-orienteret. Det vil også gælde fremover, men  

o med inddragelse af flere nyheder om nye, igangværende og afsluttende naturprojekter i 
nationalparken,  

o med en ’vidste du /læs mere’-bro, der hæfter NP Thys tilbud, seværdigheder, vandreruter 
etc. til indsigter i vores naturarbejde, 



o og endelig med en fremhævelse af naturprojekter på nye sider, der i overskuelig og 
informativ form følger, forklarer og dokumenterer hver enkelt projekt og viser deres 
forandringer i landskabet. Den sidste del vil både give information til interesserede borger 
og være en oversigtsbase til brug for eksempelvis presse og lodsejere. 

 
• Artikler og pressemeddelelser: NP Thy har god pressetække, men Infomedias 

baselineundersøgelse understreger, at budskaber om vores arbejde for at skabe bedre natur har 
stærkere gennemslagskraft, når vi tager aktiv part i dem.  

o Det vil sige flere artikler og pressemeddelelser, hvor NP Thy ikke er emnet, men afsender 
på historier om vores arbejde i og med naturen.  

o Positive historier om effekten af vores naturprojekter, både for NP Thy, for de besøgende 
og for biodiversitet i Danmark. En lille succes er en stor succes. Som når antallet af 
flagermus vokser ved Messingtoftsande eller klokkeensianen trives på Vestergaard.  

o Et samarbejde om denne vinkel med specifikke, gerne landsdækkende, medier afsøges. 
o Konkret vil vi ca. én gang pr. måned være afsender på en sådan pressehistorie om ’godt nyt 

fra naturen i Nationalpark Thy’. 
 

• Nyhedsbreve: Nyhedsbreve er en velegnet kanal til at øge kendskabet til NP Thy og NP Thys 
arbejde i naturen.  

o Et nyhedsbrev giver os muligheden for at skabe transparens og interesse for naturprojekter 
som skildret ovenfor, og for at lede interesserede abonnenter til disse. 

o Nyhedsbrevet vil sideløbende have fokus på andre aktuelle historier og informationer fra 
NP Thy. Det giver os således mulighed for at sidestille naturnyheder med andre nyheder, og 
således skabe ny interesse for førstnævnte 

o Abonnenter vil være lokale borgere og besøgende med lyst til at vide mere om NP Thy, 
men også en del af de 33% af danskerne, der kender til NP Thy, men endnu ikke har været 
her.  

o NP Thy har allerede et velfungerende nyhedsbrev til vores frivillige. Det fortsætter som 
hidtil, med tilføjelse af aktuel og relevant information om NP Thys naturprojekter. 
 

•  Sociale Medier: 
o Facebook: NP Thys mest direkte digitale kommunikationskanal, der leverer små, 

hverdagsagtige historier, henvisning til sæsonbestemte begivenheder, og information om 
alt fra arrangementer til ændrede åbningstider i kaffestuen. Fortsætter som hidtil. Opslag 
efter behov. 

o Instagram: Løsrives fra Facebookopslag. Ny strategi for Instagram med naturtemaer, hand-
overs, take-overs mm. skal skabe dynamik og selvstændig profil. Smukke naturbilleder giver 
mange likes, men det er en statisk kommunikation. Målet er ikke flere likes, flere 
besøgende, men større forståelse, større opbakning 

o LinkedIn: Ny LinkedIn-kanal for NP Thy introduceres. LinkedIn giver i særdeleshed mulighed 
for at betone faglighed og naturprojekter for interesserede i emnet, og for at vise aktivitet 
over for fonde, myndigheder etc. Mulighed for at dele tværgående budskaber med de 
andre nationalparker og hente inspiration fra naturparker, naturnationalparker, rewilding-
projekter etc., nationalt og internationalt. Strategien for LinkedIn vil i høj grad være deling 
og kommentering af artikler, så den ny kanal ikke bliver uhensigtsmæssigt 
tidskonsumerende.  



Vidensbaseret kommunikation 
• Videns-arrangementer: I overensstemmelse med formidlingsstrategien i ’Trædesten til naturen’ og 

Nationalparkplanen 2022-28 afholdes arrangementer om kultur, natur og naturprojekter i NP Thy, 
primært i nationalparkcenteret. Gerne i involverende samarbejder. 

o Arrangementer henvendt en bred målgruppe, der har interesse i pågældende emne 
og/eller i NP Thy – herunder også frivillige - men med et tydeligt fagligt niveau, der giver 
nye indsigter og understreger udviklingen i NP Thy. 

o Arrangementer rettet specifikt mod frivillige, som giver ny viden. Eksempelvis en 
introduktion til Naturnationalpark Hanstholm i samarbejde med NST Thy. 

o Arrangementer rettet direkte mod samarbejdspartnere, myndigheder og forskningsmiljøet. 
Eksempelvis videns- og forvaltningsdage, oplysninger om LIFE-projekter, naturstrategier for 
lodsejere. 

 

Kommunikationsstrategien for NP Thy følger Nationalparkplanen 2022-28, men vil løbende blive justeret og 
evalueret. Vi ønsker at udrulle den med en fleksibilitet, der gør det muligt at gribe gode ideer i luften og 
tilpasse kommunikation til det faktiske naturarbejde. Derfor opsætter vi i strategien ikke for nuværende 
mål for kvantitet og performance. Vi skal ikke skabe merarbejde for at udfylde et nyhedsbrev eller en social 
medie-frekvens, men kommunikere historier, arrangementer, resultater, når det er relevant.  

 

One pager herunder: 
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