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artsrigdom med naturbenyttelse. Erhvervsudviklingen 
i og uden for nationalparken vil således kunne trives i 
samspil med naturbeskyttelse, bevarelse af kulturmil-
jøer og et aktivt friluftsliv”.

1.3 Nationalparkfond Thys hovedopgaver                      

Jf. bekendtgørelsen om Nationalpark Thy er det natio-
nalparkfondens hovedopgave at udarbejde en national-
parkplan1  for etablering og udvikling af nationalparken 
og virke for, at planen gennemføres. Den første natio-
nalparkplan dækker perioden 1. april 2010 til 31. marts 
2016, og den blev vedtaget d. 31. marts 2010. 

Nationalparkfondens midler udgøres af en bevilling, 
der fastsættes på den årlige fi nanslov og af bidrag fra 
kommuner og andre bidragydere. Fonden kan desuden 
modtage arv, gaver og tilskud. Planen danner baggrund 
for en årlig bevilling på Finansloven på 7,5 mio. kr.

Udover fi nanslovsbevillingen har Nationalpark Thy i den 
første planperiode indtil nu tiltrukket midler fra fonde 
og andre bidragydere på i alt ca. 10,7 mio. kr til at gen-
nemføre konkrete elementer i nationalparkplanen.   

Der henvises i øvrigt til Nationalparkplan 2010-2016 for 
Nationalpark Thy. Det skal dog bemærkes, at fi nans-
lovsbevillingen langt fra rækker til at gennemføre hele 
planen. 
Endelig har nationalparkfonden mulighed for at med-

1 Nationalparkplanen revideres hvert 6. år. Den første planperiode er 1. 
april 2010 til 31. marts 2016.

virke til målretning af andre midler med henblik på at 
realisere planens mål for udvikling af nationalparken. I 
2013 har Nationalparkfond Thy i forlængelse af Natur- 
og Landbrugskommissionens anbefalinger, foreslået 
Naturstyrelsen en række ændringer af EU’s støtteord-
ninger, således at disse i højere grad kan tilgodese 
formålene med Nationalpark Thy på landbrugsarealer i 
nationalparken. 

Endvidere har Nationalparkfond Thy givet høringssvar 
til Naturstyrelsens vandplaner med en opfordring til 
at sikre, at vandplanerne bidrager til opfyldelsen af 
nationalparkens formål om at sikre kvaliteten af søer og 
vandløb i nationalparken. 

Rigsrevisionen evaluerede i 2013 etableringen af natio-
nalparker i Danmark. Evalueringen indgik i statsreviso-
rernes beretning til Folketinget af 19. december 2013.    
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Nærværende rapport er udarbejdet samlet for National-
park Thys tredje hele år i fuld drift, hvor nationalparken 
fremstår selvstændigt på Finansloven med 7,5 mio. kr 
til nationalparkens drift og udvikling.  

For mere detaljerede beskrivelser af Nationalpark Thy 
og nationalparkfondens opgaver henvises til National-
parkplan 2010-2016 for Nationalpark Thy. 

Nationalpark Thy har indgået aftale med Naturstyrel-
sen om bistand til nationalparkens sekretariat, der bl.a. 
indebærer regnskabsføring. Naturstyrelsen har oplyst, 
at nationalparken ikke forventes at leve op til Moder-
niseringsstyrelsens vejledninger om udarbejdelse af 
årsrapport. 

Nærværende årsberetning er derfor udarbejdet med 
henblik på især at redegøre for årets faglige resul-
tater og aktiviteter i Nationalparkfond Thy. Vedr. de 
fi nansielle resultater henvises til bilag 1 udarbejdet af 
Naturstyrelsen, der også indgår som et bilag i Natursty-
relsens regnskab. 

1.1 Ministerium                                                                  

Nationalparkfond Thy hører under Miljøministeriet 
og er oprettet ved bekendtgørelse (BEK nr. 840 af 
18/08/2008) jf. Lov om nationalparker (Lov nr. 533 af 
06/06/2007) som et uafhængigt organ indenfor den 
statslige forvaltning. Nationalparkfonden ledes af en 
bredt sammensat bestyrelse, som udpeges af miljømi-
nisteren.

1.2 Mission og vision                                                        

Nationalparkfond Thys mission er i henhold til oven-
nævnte bekendtgørelse,

 1) at bevare, styrke og udvikle naturen i    
Nationalpark Thy, dens kontinuitet, sammenhæng og 
frie udvikling, især for de nationalt og internationalt 
betydningsfulde klit- og klithedelandskaber og nærings-
fattige søer og vådområder,

2) at bevare og forøge den biologiske mangfoldig-
hed af naturligt hjemmehørende arter i plantagerne og 
på de dyrkede arealer,

3) at bevare og styrke nationalparkens kulturmil-
jøer og kulturhistoriske spor i klitlandskabet og klitplan-
tagerne og i tilknytning til havet,

4) at styrke mulighederne for friluftsliv og særlige 
naturoplevelser i det store uforstyrrede landskab,

5) at styrke forskning, undervisning, naturvejled-
ning og formidling af de natur- og kulturhistoriske og 
friluftsmæssige værdier og

6) at støtte en udvikling til gavn for lokalsamfun-
det, herunder erhvervslivet, med respekt for beskyttel-
sesinteresserne.

Det er fondsbestyrelsens vision jf. nationalparkplanen, 
at der ”i Thy vil blive skabt en helt særlig model for 
nationalparker, som kombinerer naturbeskyttelse og 

1 Præsentation af virksomheden
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2. Periodens faglige resultater

Ganske kort opsummeret, iværksatte  Nationalpark Thy 
i 2013 en forundersøgelse af et naturgenopretnings-
projekt i Vang Sø samt igangsatte arbejdet med at få 
etableret et naturovervågningsprogram. 

Registreringen af nationalparkens mere end 200 søer, 
der blev påbegyndt i 2012 er afsluttet. Arbejdet med at 
genskabe klithede, hvor plantagerne har skabt økolo-
gisk barrierer i klitnaturen, og med at øge den biologi-
ske mangfoldighed i plantagerne er fortsat. 

Nye frivilliginitiativer er i 2013 påbegyndt: ”Naturens 
Besøgsvenner”, ”Work Camp” og ”Frivillige Fyrværter”. 

På Lodbjerg Fyr er gennemført en forundersøgelse med 
henblik på at skabe et levende sted for formidling samt 
renovering af det fredede fyrkompleks. Nationalpark 
Thy har desuden i 2013 udviklet en nationalpark mobil 
applikation, styrket mulighederne for cykelturisme 
og undersøgt barrierer og muligheder for bæredygtig 
erhvervsudvikling i tilknytning til nationalparken. 

I afsnittet 2.2 gennemgås de enkelte projekter mere 
udførligt.

2.1 Organistation                                                         

Nationalparkfond Thys bestyrelse udpeges for 4 år. 
Genudpegning kan kun ske en gang. Bestyrelsen skal 
virke for, at planen gennemføres. Bestyrelsen skal 
desuden sikre, at der informeres om nationalparken, og 
at befolkningen inddrages i beslutninger om udviklingen 
og driften af Nationalpark Thy. Et nationalparkråd ned-
sættes af bestyrelsen for den samme funktionsperiode. 
Rådet rådgiver bestyrelsen i sager af større betydning 
og i sager om principielle spørgsmål. 

Bestyrelsen og rådet medvirker desuden i et antal sty-
regrupper og ad hoc arbejdsgrupper. I grupperne kan 
også medvirke andre ressourcepersoner end bestyrel-
ses- og rådsmedlemmer. Nedsættelsen af styregrupper 
og ad hoc arbejdsgrupper sker for at involvere et bredt 
netværk af ressourcer i lokalområdet og for at forankre 
nationalparkens arbejde i bestyrelsen, rådet og de 
mange organisationer, som disse repræsenterer. 

Fonden afholder desuden udgifter til et sekretariat, der 
bistår bestyrelsen med planlægning, udvikling, informa-
tionsvirksomhed og daglig drift.

Nationalparkbestyrelsen
Med udgangen af 2012 udløb den første periode for 
bestyrelsen for Nationalparkfond Thy. Den anden besty-
relse blev udpeget af ministeren i februar 2013. Sam-
mensætningen af den første og den anden bestyrelse er 
vist i bilag 2. 

Bestyrelsen har i 2013 holdt otte ordinære møder. Hertil 
kommer et møde med rådet i september. 

Nationalparkrådet
Udpegningen af rådet kom på plads, således at det 
første møde i det andet nationalparkråd kunne holdes i 
april 2013. Nationalparkrådet har i perioden afholdt fem 
møder samt et møde fælles med bestyrelsen. Rådets 
sammensætning i de to perioder fremgår af bilag 3.

Samarbejde mellem bestyrelse og råd
Som opfølgning på evalueringen af den første funk-
tionsperiode, er der etableret en mere fast mødefre-
kvens, således at bestyrelses- og rådsmøder er fastlagt 
i begyndelsen af året. På hvert bestyrelsesmøde er der 
desuden et fast punkt, hvor bestyrelsen forholder sig til, 
hvilke emner der skal sendes i høring hos rådet forud 
for endelig beslutning, således at det sikres, at rådet 
høres i sager af større betydning og om principielle 
spørgsmål. 

Dialogforum er efter ønske fra rådet blevet genetableret 
som et uformelt forum bestående af formænd og næst-
formænd fra bestyrelse og råd samt nationalparkens 
leder. Møder i dialogforum holdes efter hvert bestyrel-
sesmøde. 

Styregrupper, ad hoc arbejdsgrupper m.m.
Nationalpark Thy deltager i to eksternt nedsatte styre-
grupper. Det gælder: 

Lodbjerg Fyr styregruppen
Nationalpark Thy blev en del af styregruppen i 2010, 
der indtil da bestod af Naturstyrelsen og Thisted 
Kommune. Gruppen ledes af bestyrelsesformand Ejner 
Frøkjær, Nationalpark Thy og består desuden af repræ-
sentanter for de øvrige parter i samarbejdsaftalen, 

Naturstyrelsen v. skovrider Ditte Svendsen og Thisted 
Kommune v. direktør Jesper Holt Jensen (2013-) / 
Torben Juul-Olsen (2008-13). Nationalparken har en 
ekstra repræsentant i styregruppen, bestyrelsesmedlem 
Jytte Nielsen (se omtale om Lodbjerg Fyr-samarbejdet 
senere). 

Powered by Cycling – Panorama
Projektet er et tværnationalt samarbejdsprojekt om 
cykelturisme langs dels Vestkystruten fra grænsen til 
Skagen dels cykelruten København–Berlin. Powered by 
Cycling, der løber fra november 2012 til og med decem-
ber 2014 er støttet af EU’s Regionalfondsmidler under 
Erhvervs- og Vækstministeriets konkurrenceudsatte 
pulje.  Projektets første lead partner var Dansk Cyklist-
forbund, der dog valgte at træde ud af forpligtelserne 
allerede i sommeren 2013.  Styregruppen ledes af Peter 
Sørensen, Østdansk Turisme (efter at Dansk Cyklistfor-
bund trak sig som lead partner på projektet). Øvrige 
medlemmer af styregruppen er: Karsten Bækgaard, 
Region Midtjylland, Erik Dam, Destination Sydvest-
jylland, Poul Fejer Christiansen, Campingrådet, Maria 
Haugaard Barslund, Visit Denmark og Else Østergaard 
Andersen, Nationalpark Thy. 

Styregrupper m.m. under Nationalpark Thy
Nationalpark Thy har desuden selv nedsat styregrupper 
til at styre konkrete projekter som led i nationalparkens 
indsats med udvikling, informationsvirksomhed og drift: 

• Styregruppe FormidlingsNetværk Nationalpark Thy. 
• Styregruppen for Nationalparkcenter Thy. 
• Styregruppen for Bæredygtig Erhvervsudvikling 
• Styregruppen for Vang Sø 
• Styregruppen for basisregistrering og natur-
overvågning 

Styregruppernes sammensætninger kan ses i bilag 4. 
Se desuden omtale af projekterne senere i beretningen. 

Endelig er der fra tid til anden behov for projektgrupper 
og ad hoc arbejdsgrupper. I 2013 har der således været 
aktivitet i projektgruppen vedr. Lodbjerg Fyr, projekt-
gruppen vedr. FormidlingsNetværk Nationalpark Thy, 

Nationalparkfond Thy - Årsberetning 2013 
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arbejdsgruppen vedr. forskning i forbindelse med etab-
leringen af en litteraturdatabase (ledet af rådsmedlem 
Knud Holck Andersen), samt i referencegruppen vedr. 
Nationalpark TV (ved bestyrelsesmedlem Jytte Nielsen 
og rådsmedlem Finn Jorsal og tidligere rådsmedlem 
Harry Hjaltelin). 

Nationalparksekretariatet

Nationalparkens sekretariat varetager den daglige 
drift, planlægning og udvikling af Nationalpark Thy for 
bestyrelsen, herunder også servicering af bestyrelse og 
råd, informationsvirksomhed, koordinering med en bred 
vifte af samarbejdspartnere samt fundraising til projek-
ter. 

Sekretariatet fl yttede på grund af pladsmangel i januar 
2013 fra lokaler lejet af Naturstyrelsen Thy, Søholtvej 
6 i Vester Vandet til lokaler lejet af Thisted Kommune, 
Kirkevej 9, 7760 Hurup, hvor Teknisk Forvaltning har til 
huse. Naturstyrelsen bistår dog stadig jf. samarbejdsaf-
talen med bogføring, it-løsninger, sekretærbistand m.m.

Nationalparkens sekretariat har i 2013 haft vokseværk 
og i gennemsnit beskæftiget 6.3 medarbejdere. Tallet 
dækker over, at der henover året har været mellem 4 
og 8 personer med arbejdsplads i sekretariatet. Tre af 
de ansatte er fastansatte, mens resten har været tids-
begrænset ansatte. Tre af medarbejderne er ansat på 
eksternt fi nansierede projekter med dækning af 50-100 
% af lønudgifterne (Friluftsrådet, Region Nordjylland og 
Erhvervs- og Vækstministeriet/EU Regionalfondsmidler). 

Hertil kommer to virksomhedspraktikanter, der i samar-
bejde med Jobcentret i Thisted Kommune har bidraget 
med at løse opgaver i nationalparkens sekretariat i rela-
tion til tilskudsordninger til landbrugsarealer (august til 
oktober 2013) og nationalparkens hjemmeside (novem-
ber 2013 til januar 2014). 

Endelig har der i 2013 for første gang været en specia-
lestuderende, som i andet halvår af 2013 har haft en 
arbejdsplads til rådighed i sekretariatet. Sekretariatets 
bemanding er illustreret i fi guren til højre. 

Nationalparkfrivillige
En stor gruppe fast tilknyttede frivillige har desuden 
gennem året bidraget til centrale elementer af national-
parkens virke bl.a. gennem bemanding af temacentret 
på Stenbjerg Landingsplads, åbne fyrdage på Lod-
bjerg Fyr, Stivogterprogrammet, naturpleje, Naturens 
Besøgsvenner m.m.. Mere herom kan læses i afsnittet 
”Frivillige”. 

Nationalparkernes Formandsforum
Der har i 2013 været holdt to møder i Nationalparker-
nes Formandsforum, der består af de tre bestyrelses-
formænd for nationalparkerne i Thy, Mols Bjerge og 
Vadehavet bistået af de tre ansatte ledere. På møderne 
udveksles erfaringer og drøftes emner af fælles inte-
resse. 

Periodens faglige resultater Nationalparkfond Thy - Årsberetning 2013 
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2.2 Udvikling og informationsvirksomhed                 

2.2.1 Projekter, der bevarer, styrker og udvikler      
naturen                                                                         

Formål: At bevare, styrke og udvikle naturen, dens 
kontinuitet, sammenhæng og frie udvikling, især for de 
nationalt og internationalt betydningsfulde klit- og klit-
hedelandskaber og næringsfattige søer og vådområder.

Målsætninger: 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.m. og udvikles til at blive bæredygtige og 
dynamiske økosystemer med naturlig vandbalance 
m.v. Der skal skabes større sammenhæng mellem 
nationalparkens naturområder og landskaber, herunder 
især klit- og klithedearealer. Områdernes samspil med 
kysten skal styrkes. Nationalparkens karaktergivende 
landskabselementer og markante geologiske 
forekomster skal bevares og synliggøres. 

Periodens faglige resultater

Forundersøgelse – genopretning af Vang Sø.                   
Som første skridt i et undersøgelsesprojekt omkring 
Vang Sø er der i 2013 gennemført en teknisk forunder-
søgelse af de fysiske muligheder for at genoprette den 
afvandede sø. Næste skridt er at undersøge lodsejernes 
tilslutning til et eventuelt projekt. 

Ønsket om at genoprette søen kommer fra lokale 
observationer af, at der i år med megen vand i søen er 
et enestående fugleliv. I dag er der en mindre sø i den 
nordlige del af projektområdet, mens der i syd er en 
grøftet rørsump. Historiske kort afslører, at der i slut-
ningen af 1800-tallet har været en knap 30 ha stor sø. 

Processen: 
I slutningen af 2012 fi k Nationalpark Thy lodsejernes 
accept af at gennemføre en teknisk forundersøgelse 
af mulighederne for at genoprette Vang Sø. I første 
kvartal af 2013 blev der indgået aftale med Rambøll 
om opgaven og i 2. og 3. kvartal har Rambøll indsam-
let viden om hydrologi, afvandingsforhold og jordbund 
i området omkring den afvandede sø. Lige op til jul 
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modtog nationalparken en næsten færdig rapport om 
de fysiske muligheder for at genoprette Vang sø med 
en vurdering af de natur- og dyrkningsmæssige konse-
kvenser af et eventuelt projekt. 

Thisted kommune har gennem hele forløbet været en 
vigtig samarbejdspartner, bl.a. fordi en del af projek-
tområdet ligger udenfor Nationalpark Thys grænse. 
Kommunen har bidraget både med botaniske under-
søgelser og med faglig sparring gennem hele forløbet. 
Derudover har Dansk Ornitologisk Forening bidraget 
med månedlige fugletællinger i området. 

Resultaterne af undersøgelsen: 
Rambølls undersøgelser har bekræftet, at der er tale 
om et kompliceret projektområde. Man har tidligere 
forsøgt at afvande søen, men opgav efter få års forsøg 
midt i 1880’erne. Selvom afvandingen blev opgivet, er 
der i dag kun sø på en mindre del af det oprindelige 
sø-areal. Søen er ikke i direkte kontakt med grundvan-
det. Vandtilførslen kommer således fra nedbør og ved 
tilstrømning gennem fl yvesand i oplandet mod vest. At 
der er tale om en nedbørsafhængig sø forklarer også, at 
der er store forskelle i vand-
standen i området mellem år 
og indenfor år. 
Søbunden består af et 
vandstandsende lerlag af 
varierende tykkelse ovenpå 
kalk. Der er ikke fundet afl øb 
via overjordiske vandløb. 
Rambøll fi nder det sandsyn-
ligt, at vandet forsvinder ned 
til kalkundergrunden gennem 
et par dybe, gravede huller, 
som er forbundet med søen 
via grøfter mod øst. Sam-
tidigt kan der i den sydlige 
sø-del forekomme steder, 
hvor det vandstandsende 
lerlag er så tyndt, at vandet 
forsvinder ned til kalkunder-
grunden. 

Ud fra undersøgelser og modelberegninger opstiller 
Rambøll et hovedprojektforslag: Ved at tætne lerlaget 
hæves vinter-vandstanden til kote 16. Det er den vand-
stand, der fandtes i området ca. 20 år efter afvandin-
gen af Sjørring Sø. Vandspejlet i søen mod nord ligger 
i dag i kote 14,9 m, mens vandstanden i det sydlige 
område er i kote 14,6 (gennemsnit tidligt forår). De 
to kort nedenfor viser vandstand og udbredelsen af 
fugtige arealer i nu-situationen og ved gennemførelse 
af projektforslaget. 
 
Idet søen er nedbørsafhængig, forventes vandstanden 
i søen gennem året at falde til kote 15 i syd og kote 
15,25 i nord i år med normal nedbør. Vanddybden i den 
sydlige sø vil således i et normal-år variere fra 1,4 m i 
vinter/forår til 0,4 i sensommeren. I tørre år forventes 
søen at udtørre i den sydlige del.   

En hævning af vandstanden vil påvirke mulighederne 
for jordbrugsmæssig udnyttelse, som i dag foregår på 
de østligt beliggende arealer. Rambøll angiver at cirka 
7 ha af det, der i dag er angivet som agerjord og knap 
2 ha vedvarende græs vil blive påvirket enten i form af 

Vang Sø ca. år 1880
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Periodens faglige resultater

oversvømmelse eller ved at blive for fugtigt til dyrkning.

Undersøgelser af fl ora og fugleliv indikerer, at der 
naturmæssigt vil være en gevinst ved hævning af vand-
standen. En genskabelse af søen vil særligt gavne fug-
lelivet. Den sydlige del af søen vil være meget lavvan-
det i sensommer/efterår, og Rambøll vurderer, at dette 
vil tiltrække mange ande- og vadefugle. Med hensyn til 
fl oraen vurderer Rambøll, at der især i den sydlige del 
vil kunne udvikle sig et særligt planteliv pga. forvent-
ninger om en meget svingende vandstand. Samtidigt vil 
der være tale om en næringsfattig sø og kombinationen 
af vandkvalitet og den svingende vandstand vurderes at 
ville give en værdifuld sø-type.  

Med Rambølls tekniske forundersøgelse er der tilveje-
bragt et beslutningsgrundlag om de fysiske muligheder 
for at genskabe søen. Næste skridt er at undersøge, om 
der er tilslutning til et projekt blandt lodsejerne. Først 
herefter kan der træffes beslutning om, hvorvidt der 
skal arbejdes videre med projektet.

Klitsøer                                                                        
I 2013 er gennemført sidste del af en toårig registre-
ring af vegetation og tilstand i klitsøer i hele national-
parkens område. I alt er 221 søer registreret, og i en 
del af søerne har Københavns Universitet v. lektor Ole 
Pedersen desuden analyseret vandprøver. Der er fundet 
grundskudsplanter i ca. 57 % af søerne: Tvepibet 
Lobelie i ca. 31 % af søerne, Strandbo i ca. 45 %. Der-

udover er der fundet sjældne arter såsom Gulgrøn og 
Sortgrøn Brasenføde i nogle få søer. Den største trussel 
i søerne ser umiddelbart ud til at være mudderafl ejring, 
ca. 55 % af søerne har mudder i mere end halvdelen af 
søen.  

Næste skridt i projektet er at høste erfaringer med 
naturplejeindgreb i søerne. Der arbejdes med et projekt 
hvor der hhv. delvist og helt oprenses en sø samt etab-
leres en sø, for derefter at følge udviklingen i søerne. 
Der er udviklet metode til registrering af udviklingen. 
Projektet sker fortsat i samarbejde med Købehavns 
Universitet og Naturstyrelsen Thy.  

Nationalparkfond Thy - Årsberetning 2013 

Kortlægning af Rynket Rose                                            
Thisted Kommune og Naturstyrelsen Thy samarbejder 
om et LIFE-projekt (kaldet Redcoha) omkring kyst-
natur i Natura 2000 områder. Som en del af projektet 
skulle udbredelsen af Rynket Rose 
kortlægges i efteråret 2013. Nati-
onalparken har i samarbejde med 
kommunen sikret, at kortlægningen 
også omfattede lysåbne arealer 
uden for Natura 2000-områderne 
inden for nationalparken. Dermed 
er den invasive arts udbredelse nu 
kortlagt på lysåbne arealer i hele 
Nationalpark Thy. 

Kortlægningen er gennemført af 
Cowi ved en clusteranalyse af 
ortofotos fra 2012 og 2013 supple-
ret med højdedata. For at verifi -
cere data er analysen sammenholdt 
med referencedata fra luftfotos optaget med dronefl y i 
september (Agger Tange og Hanstholm Vildtreservat), 
samt en feltregistrering. For en del af Hanstholm Vild-
treservat er der gennemført en detaljeret feltbiologisk 
registrering af rosens udbredelse. For at undgå støj er 
der frasorteret forekomster med for lille størrelse eller 
for stor højde.     

Der er en vis usikkerhed i data, og det viser sig, at 
kortlægningen har tendens til at vise en udbredelse, 
der er mindre end i virkeligheden. Opfølgende under-
søgelse af ca. 40 buske udført af Naturstyrelsen Vest-
jylland viser, at det areal, som COWI har identifi ceret, 
sandsynligvis skal ganges med 2,5 (sandsynligvis fordi 
de ikke får de mindre tætte kanter af buskene med). 
Dette er en ret stor afvigelse, men kortlægningen giver 
fortsat et godt billede af, hvor den invasive art fore-
kommer. 

Samlet er 22,6 ha klassifi ceret som værende dækket af 
Rynket Rose. Ganges dette med 2,5 er der tale om 56,5 
ha. 

Figurerne herunder viser den kortlagte udbredelse af 
Rynket Rose i Nationalpark Thy, hhv. den nordlige og 
sydlige del af nationalparken (COWI). 
   

Projektrelateret naturovervågning ved 
afbrænding  
Naturstyrelsen Thy har planlagt at foretage afbræn-
ding af et kystnært område med bjergfyr. Et projekt, 
der falder ind under nationalparkens plan om at åbne 
landskabet og skabe bedre sammenhæng mellem klit-
heder i en såkaldt overgangszone. For at skabe viden 
om effekten af pleje og genopretning af klit/klithede 
ved afbrænding, har nationalparken gennemført en 
vegetationsmæssig forundersøgelse af projektområdet 
efter en metode udviklet af Nationalt Center for Natur 
og Miljø (DCE) på Aarhus Universitet. Der er således 
udlagt 14 permanente transekter, der skal følges over 
tid. Transekterne ligger i bjergfyr-bevoksning, klithede, 
grå/grøn klit, samt i en rynket rose bevoksning. Første 
registrering af vegetationen blev gennemført ultimo 
september / primo oktober 2013. DCE har besigtiget 
området med henblik på at analysere den øverste del af 
jorden for ændringer i pH og tykkelse af mor-lag ved de 
14 transekter i forbindelse med afbrændingen. Analy-
serne blev dog udsat til vinter/forår 2014.  
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Knud Erik Nielsen og Morten Tune Strandberg fra 
Aarhus Universitet, Institut for Bioscience, Plante- og 
insektøkologi, på feltarbejde i Nationalpark Thy d. 10. 
okt. 2013

Spidssnudet frø og andre padder                                   
I perioden 22. april til 6. maj 2013 har Amphi Consult 
systematisk gennemsøgt 45 klitsøer for ægklumper af 
primært Spidssnudet Frø. Det sker for at kunne påvise 
yngleforsøg af padder og derudfra få et estimat for 
bestandsstørrelsen. Ved at sammenholde disse data 
med data for den samlede danske bestand af Spidssnu-
det Frø i 2000 og ved at vurdere på disse i forhold til 
kendskab til udbredelse og levesteder for arten, vur-
derer Amphi Consult, at bestanden i Nationalpark Thy 

udgør ca. 20 % af den samlede danske bestand. Mens 
der i alt blev fundet 74.930 ægklumper af spidssnudet 
frø, blev der kun fundet 400 ægklumper af Butsnudet 
Frø og nogle steder også ægsnore af Skrub-Tudse.

Udover basisregistreringen blev der igangsat en årlig 
registrering af bestandssvingning for Spidssnudet Frø 
inden for igangværende planperiode. Medio juli blev 
10 klitsøer gennemsøgt med ketcher for at kunne 
påvise yngleforekomster af Spidssnudet Frø og øvrige 
padder. Resultaterne for 2012 og 2013 i de 10 søer ses 
i tabel 1. En konklusion må afvente fl ere års data, men 
en positiv overraskelse skal nævnes her: Den truede 
Strand-Tudse blev for første gang fundet på en lokalitet 
ved Lillehav nord for Lyngby. Det er ca. 2,2 km fra den 
nærmeste registrering af voksen Strand-Tudse inden for 
den sidste snes år.   

Naturens Besøgsvenner                                                   
Nationalpark Thy har indgået samarbejde med Biologisk 
Forening for Nordvestjylland (BFN) om et projekt med 
folkelig naturovervågning: ”Naturens Besøgsvenner”. 
Ideen er, at befolkningen kan hjælpe med at overvåge 
og følge udviklingen af særlige planteforekomster på 
statens arealer i nationalparkområdet. Såfremt delta-
gerne fi nder, at en planteforekomst er særligt truet, 
indberetter BFN dette til Naturstyrelsen Thy. Herefter 
vurderes det, om et afhjælpende indgreb kan udføres 
af ”Naturens Besøgsvenner”, eller det skal udføres af 
professionelle. 

Nationalparkfond Thy - Årsberetning 2013 

I 2013 er gennemført to indledende projekter. Det ene 
er en basisregistrering udført af en professionel bota-
niker. Denne basisregistrering følger op på en registre-
ring foretaget af Naturstyrelsen i 1996-98, der danner 
grundlag for udvælgelse af lokaliteter til projektet. Det 
andet er et pilotprojekt, hvor 5 grupper af frivillige (i alt 
11 deltagere) har gennemført ”besøg” hos 2-5 plante-
forekomster hver. 

En foreløbig opgørelse fra basisregistreringen i septem-
ber 2013 viste, at 47 % af 232 besøgte forekomster var 
forsvundet siden sidste registrering for 15-17 år siden. 
22 % af de intakte forekomster blev vurderet til at have 
et aktuelt plejebehov. Det er særligt gået tilbage for de 
ellers veludbredte arter: Bjerg-Dunbregne, Femradet 
Ulvefod og Knærod. Desværre blev nogle af de arter, 
der havde ganske få forekomster i 1996-1998 ikke gen-
fundet (Otteradet Ulvefod: 2 forekomster i 1996-1998, 
Skov-Hullæbe: 1, Ensidig vintergrøn: 1 og Ægbladet 
Fliglæbe: 1). Bedre ser det ud for Hjertebladet Fliglæbe 

og Guldskæl Mangeløv, hvor mere end 75 % af fore-
komsterne er genfundet.    

Med de foreløbige resultater fra basisregistreringen for-
ventes et initiativ som Naturens Besøgsvenner at kunne 
bidrage til at sikre, at de resterende forekomster ikke 
forsvinder. 

Fugle- og natur                                                                 
Nationalpark Thy har siden 2011 abonneret på ”Fugle 
og Natur” (hjemmesiden www.fugleognatur.dk og 
mobilapplikationen ”Naturbasen”). Fugle og Natur giver 
befolkningen adgang til at registrere planter og dyr 
i Danmark og dele dem med omverdenen. Basen er 
indlejret i nationalparkens hjemmeside, således at regi-
streringer i Nationalpark Thy (og i Thisted Kommune) 
kan ses på nationalparkens hjemmeside. 

Det er aftalt, at naturdata fra Nationalpark Thy, som 
indtastes i Fugle og Natur, sikres åben og fri adgang 
via DanBif (www.danbif.dk) og det globale datanetværk 
GBIF (www.gbif.net). Fugle og Natur ventes at være 
et redskab, der kan bidrage til en løbende overvågning 
af de mest værdifulde naturtyper og arter samt under-
støtte nationalparkbestyrelsens moniteringsstrategi. 

Aftalen mellem Nationalpark Thy og Fugle og Natur har 
medvirket til at udbrede kendskabet til databasen og 
øget inddateringen af observationsdata fra området.
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Program for basisregistrering og natur-
overvågning              
Gennem de seneste år er der gennemført forskellige 
naturregistreringer, og der er blevet arbejdet med at 
få udpeget de væsentligste arter og naturtyper. Med 
henblik på at få konkretiseret og samlet op på det 
hidtidige arbejde omkring registrering og overvågning 
af naturværdierne i Nationalpark Thy, er det i 2013 
blevet vedtaget at få designet et operationelt program 
for basisregistrering og naturovervågning. Programmet 
skal understøtte nationalparkens fremtidige arbejde 
i henhold til lovbestemte formål og målsætninger 
inden for naturområdet. Programmet skal inddrage 
eksisterende naturovervågning og registreringer, og 
inddragelse af befolkningen skal indarbejdes i program-
met. Der er i 2013 blevet nedsat en styregruppe, der 
sammen med sekretariatet har arbejdet med opgavebe-
skrivelse og tilbudsmateriale, så dette kunne udsendes i 
begyndelsen af 2014. 

Der er endvidere skrevet støtteerklæring til en fondsan-
søgning om at støtte et projekt om basisregistrering af 
mosser i Nationalpark Thy. Projektet har fået tilsagn om 
støtte fra 15. juni fonden. 

Rydning i overgangszoner, Tvorup Plantage og 
Nystrup Plantage                                                     
I den vestligste del af Tvorup Plantage syd for Bøge-
stedrende afbrændte Naturstyrelsen Thy efter aftale 
med Nationalpark Thy i foråret 2013 et areal med 
bjergfyr på ca. 9 ha. Afbrændingen skal sikre, at klit-
heden genskabes i området og dermed medvirke til at 
skabe bedre sammenhæng mellem værdifulde natur-
områder. 

I den vestligste del af Nystrup Plantage, der hidtil har 
været anvendt som militært skydeterræn, skovede 
Naturstyrelsen Thy i 2011 bjergfyr i et område på 13 
ha efter aftale med Nationalpark Thy. Det var især de 
større træer der blev fældet, hvorimod de helt små 
fyrretræer ikke blev skåret ned. Knusning af materialet 
på de jævne partier blev udført som planlagt i 2011 
og 2012. En efterfølgende afbrænding var planlagt i 

efteråret 2012, hvor der blev etableret de nødvendige 
brandbælter. Stærk blæst afl yste dog afbrændingen, 
der derfor først blev gennemført i foråret 2013. I nogle 
tilfælde gik afbrændingen forbi især stående små 
fyrretræer, der kun blev svedet af. De er efterfølgende 
skåret ned med motorsav.

De to projekter medvirker til at demonstrere metoder 
for at genskabe klithede i overgangszonerne, hvor klit-
plantagerne udgør en økologisk barriere for sprednin-
gen af mange af klithedens dyr. 

Naturpleje gennem Støtteforeningen
Støtteforeningen for Nationalpark Thy afholder hvert år 
naturplejearrangementer i Nationalpark Thy, hvor en 
fl ok dedikerede mennesker gør en indsats til gavn for 
naturen. Naturplejearrangementerne i 2013 gik i april 
til de åbne arealer omkring Tvorup Hul, hvor opvækst af 
bjergfyr og sitkagran på 6,5 ha blev ryddet og i sep-
tember til Langsande i Tved Plantage, hvor rydning af 
10,5 ha opvækst blev påbegyndt. Rydningerne i Langs-
ande ventes færdiggjort i 2014.  

Krondyr i Nationalpark Thy
Projektet, der sker i et samarbejde med Naturstyrelsen 
og Aarhus Universitet har til formål at indsamle viden, 
der kan bruges til en forvaltningsplan for krondyr i 
Nationalpark Thy. Det har dog vist sig særdeles vanske-
ligt at indfange dyr, der kan mærkes med GPS, således 
at dyrenes døgnrytme, fødevalg, vandringer, m.m. kan 
følges. Indtil videre har man forsøgt sig med en fælde 
og lokkemad i form af roer men uden held. Projektet 
fortsætter derfor i 2014 med nye metoder til indfang-
ning og mærkning. 

Periodens faglige resultater Nationalparkfond Thy - Årsberetning 2013 

Forskningsprojekter
En række projekter gennemført af forskere, PhD-, 
speciale- og bachelorstuderende ved fl ere danske 
universiteter er desuden med til at underbygge videns-
grundlaget om nationalparkens natur fx edderkopper, 
Ensian-Blåfugl, løbebiller og sø-økologi. Se mere herom 
i beretningens afsnit 2.2.5. 

Naturstyrelsens vandplaner
Nationalparkfond Thy sendte i december 2013 et 
høringssvar til Naturstyrelsen vedr. vandplanerne for 
Nordlige Kattegat og Skagerrak (hovedvandopland 1.1) 
samt Limfjorden (hovedvandopland 1.2). Tabellen her-
under viser den nuværende tilstand for nationalparkens 
søer jf. vandplanerne samt målsætningen for tilstanden 
i 2015. Dertil kommer en række vandløb i Nationalpark 
Thy, hvoraf fl ere er okkerpåvirkede.  

Nationalpark Thy har med høringssvaret opfordret 
Naturstyrelsen til at sikre, at vandplanerne bidrager 
til opfyldelsen af nationalparkens formål om at sikre 
kvaliteten af søer og vandløb i nationalparken. Hvor det 
ikke er muligt på grund af manglende viden foreslår 
Nationalpark Thy, at denne viden opbygges inden næste 
generation af vandplaner sendes ud, således at der 
snarest muligt opnås god økologisk tilstand for søer og 
vandløb i Nationalpark Thy. 

Med høringssvaret opfordres Naturstyrelsen desuden 
til at sikre, at okkerforureningen i Nationalpark Thy 
begrænses. 
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2.2.2 Projekter, der øger den biologiske                   
mangfoldighed i plantager og på landbrugsjord        

Formål: at bevare og forøge den biologiske mangfoldig-
hed af naturligt hjemmehørende arter i plantagerne og 
på de dyrkede arealer

Målsætninger: Der skal skabes større sammenhæng 
mellem nationalparkens naturområder og landskaber, 
herunder især klit- og klithedearealer. Omlægning af 
klitplantagerne til naturnært drevne skove domineret af 
naturligt hjemmehørende træer og buske skal ske med 
særlig fokus på styrkelse af naturværdierne.  

Øge indholdet af naturligt hjemmehørende arter i 
Lodbjerg Klitplantage
Et areal på ca. 9 ha med nåletræsbevoksning omkring 
Lodbjerg Fyr er i 2013 er af Naturstyrelsen Thy efter 
aftale med Nationalpark Thy blevet fældet, og alle træer 
i området er efterfølgende lavet til fl is.  I forbindelse 
med vinterens hårde storme har der derudover været 
en del stormfald og en del af den efterladte bevoksning 
er væltet. De stormfældede træer er nu ryddet. Godt 2 
ha i den sydligste del skal henligge som klithede, mens 
resten af arealet er gjort klar til jordbearbejdning og 
plantning.  Der planlægges plantning i foråret 2014 af 
ca. 20.000 træer på de 6,6 ha. Plantearterne der skal 
plantes er primært Eg, Rød-El, Bøg og Østrigsk Fyr, 
men også arter som Gråpil, Skov-Æble, Fuglekirsebær, 
Tjørn, Ær og Birk indgår.

Periodens faglige resultater

Plantningen skulle gerne påbegyndes i april 2013. Der 
planlægges i samarbejde med Naturstyrelsen Thy efter 
at involvere en lokal skole i plantningsarbejdet. 

Landbrugsarealer i Nationalpark Thy
Nationalpark Thy fi k i 2011 kortlagt placeringen af 
privat og offentligt ejede landbrugsarealer inden for 
nationalparkens afgrænsning. Undersøgelsen har til 
hensigt at danne basis for en eventuel fremtidig indsats 
for at øge den biologiske mangfoldighed på dyrkede 
arealer i nationalparken. I de eksisterende tilskudsord-
ninger under EU’s støtteordninger er der ingen særlige 
incitamenter til at ændre driften på landbrugsjord i en 
nationalpark. Idet nationalparken har mulighed for at 
medvirke til at målrette andre ordninger til at medvirke 
til at opfylde nationalparkens formål, har Nationalpark 
Thy som opfølgning på undersøgelsen foreslået Natur-
styrelsen en række ændringer af EU’s støtteordninger, 
der i højere grad kan tilgodese formålene med National-
park Thy. Nationalparkens forslag er i øvrigt i overens-
stemmelse med anbefalinger fra regeringens Natur- og 
Landbrugskommission. 

Nationalparkfond Thy - Årsberetning 2013 

2.2.3 Projekter, der bevarer og styrker                          
kulturmiljøer og kulturhistoriske spor                              

Formål: At bevare og styrke nationalparkens kulturmil-
jøer og kulturhistoriske spor i klitlandskabet og klitplan-
tagerne og i tilknytning til havet. 

Målsætning: Kulturmiljøer og kulturhistoriske spor 
knyttet til sandfl ugtsbekæmpelse, fyr- og redningsvæ-
sen, 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. 

Lodbjerg Fyr
Med en bevilling på 100.000 kr fra Færchfonden blev 
der i 2013, suppleret med midler fra Nationalpark Thy, 
iværksat et forprojekt vedr. renovering og nyindret-
ning af Lodbjerg Fyr. Der er tale om et bygningsfredet 
fyrkompleks fra 1883, som Naturstyrelsen Thy i 2011 
lejede ud i en 30-årig periode til Nationalpark Thy med 
henblik på formidling.

Forprojektet bygger videre på et masterprojekt i ople-
velsesledelse afsluttet i foråret 2013, som anbefaler, 
at man holder fokus på fyrets særlige kulturhistori-
ske værdi, og at stedet kommer til at fungere som et 
dynamisk formidlingssted. Anbefalingerne bygger i 
hovedtræk på teorier om oplevelsesdesign, interviews 
af besøgende og en workshop, der inkluderede lokale 
borgere repræsenterende lokale foreninger, lokale 
besøgssteder og interesserede enkeltpersoner.

Selve forundersøgelsens mål var:

• at afdække publikums interesser i forhold til indret-
ning af formidling i fyrkomplekset 
• at engagere frivillige som ”fyrvagter”
• at gennemføre en grundig gennemgang af det fredede 
fyrkompleks samt skitseprojektering af, hvordan fyr-
komplekset kan indrettes og renoveres. Renoverings-
projektet handler om såvel en nænsom tilbageførsel af 

bygningerne til et mere oprindeligt udtryk, indretning 
til de nye funktioner med formidling som omdrejnings-
punkt, samt energirenovering af komplekset. 

Forprojektets resultater                                                 
Frivillige Fyrværter og ”Åbent Fyr”
Som et pilotprojekt blev fyrmesterboligen åbnet for 
publikum ved hjælp af en gruppe Frivillige Fyrværter. 
I alt 8 åbningsdage fra kl. 11 – 16 i juli og august. 
Fyrmesterboligen blev forinden indrettet med gamle 
stuemøbler, bøger, billeder og artikler om fyret, som 
gæsterne kunne kikke i. Hver åbningsdag besøgte 
mellem 100 og 200 gæster fyrmesterboligen. Gæsterne 
blev modtaget i huset af de Frivillige Fyrværter som 
svarede på spørgsmål, lyttede til gæsternes fortælling 
om deres kendskab til stedet fra tidligere m.m.. En del 
gæster indtog medbragt mad/kaffe i stuerne. Konklu-
sionen på den del af forprojektet er at interessen fra 
både fra gæster og lokalinteresserede frivillige har et 
omfang, så der kan arbejdes videre med konceptet om 
at åbne fyrmesterboligen med bemanding af Frivillige 
Fyrværter.

D. 6. oktober 2013 blev 
fyret åbnet i samarbejde 
med Naturstyrelsen Thy 
og Thisted Museum. 
Dagen bød på åben fyr-
mesterbolig samt en lang 
række ture og aktiviteter. 

Fra Workshoppen i forbin-
delse med masterprojek-
tet januar 2013

Åbent fyrarrangementet 
bød på geologiture, gravhøje tur, guidede ture i tårnet, 
skattejagt, og snobrød for familier, information, kaffe, 
og småkager, i fyrmesterboligen, indsamling af gamle 
billeder, og fortællinger m.v. Dagen udviklede sig til en 
”Store Vidensdag om Lodbjerg Fyr, naturen og kultu-
ren.” 
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250-300 gæstede fyret på dagen. Heraf rigtig mange, 
der har kendskab og oplevelser fra fyret gennem 
tiderne.

Gæsteundersøgelse
På åbningsdagene i fyrmesterboligen blev gæsterne 
opfordret til at besvare et spørgeskema om deres inte-
resseområder, aktiviteter og ønsker med henblik på at 
udvikle et formidlingskoncept, som falder i gæsternes 
smag. Spørgsmålene tager udgangspunkt i besva-
relserne fra det forudgående masterprojekt. Master-
projektet viste at gæster har forskellige ærinder når 
de besøger Lodbjerg Fyr. I forprojektets gæsteunder-
søgelse bliver der spurgt til interessen for forskellige 
aktiviteter. Der blev indsamlet i alt 127 besvarelser i 
åbningsdagene.

En ting er interesse, noget andet er, hvad gæsterne gør, 
som mulighederne er nu. Endelig blev gæsterne spurgt 
om hvilken type formidling de ønsker og som ikke var 
mulig under deres besøg. Resultaterne ses af nedenstå-
ende grafer.

Med undersøgelsen har Nationalpark Thy således et 
godt grundlag for at arbejde videre med et formidlings-
projekt i det gamle fyr. En af de bærende ideer for fyret 
er udvikling af en fyrmester-café i fyrmesterboligen, 
hvor gæsten tilbydes både kaffe og formidling. Det var 
ikke muligt at få afprøvet selve café-driften i forprojek-
tet. 81 % af alle adspurgte ville gerne kunne købe en 
kop kaffe, hvis det var muligt.

I nedenstående fi gur fremgår, i hvor høj grad gæsterne 
ønsker sig forskellige former for ”services” i fremtiden. 
Af de sidste to dele i besøgsundersøgelsen fremgår det, 
at bemanding til guidning og personlig information er 
højt på gæsternes ønskeliste. Det understøtter projekti-
deen om at bemande fyret med Frivillige Fyrværter. 

Indretning til nye funktioner og nænsom renovering af 
fyrkomplekset
Eftersom Lodbjerg Fyr er fredet er det af afgørende 
betydning at renoveringen er tro overfor både byg-
ningens oprindelige udformning og kan efterleve 
behovet for en fremtidig energirigtig drift udover den 
nye funktion som et levende formidlingssted. Den Kgl. 
Bygningsinspektør fi k til opgave at kortlægge renove-
ringsbehovet generelt i forhold til bygningens stand og 
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energirenovering samt at udarbejde et forslag til indret-
ning af bygningerne til den fremtidige benyttelse som 
formidlingssted. 

Selve fyrtårnet vurderes at høre til blandt en af landets 
største og smukkeste granitkonstruktioner. At området 
fortsat er friholdt ny bebyggelse og store vejanlæg er 
med til at fastholde stedets store og unikke værdi i 
forhold til både kulturhistorie og natur.  Med baggrund 
i en grundig gennemgang af bygningens historie byg-
nings- og anvendelsesmæssigt har Den Kongelige Byg-
ningsinspektør foreslået:

• En gennemgående renovering af bygningerne med 
udgangspunkt i bevaring af eksisterende originale 
helheder og detaljer samt genetablering af de helheder 
og detaljer, der af forskellige grunde er gået tabt. Det 
indebærer bl.a. udskiftning af de fl este vinduer, nyt 
skifertag, udskiftning af ikke-originale kviste samt gen-
etablering af originale skorstenspiber.

• Gennemgribende energiforbedringer samt istandsæt-
telse af udearealerne med udgangspunkt i den oprinde-
lige haveplan.

• Indretningsforslag som tager udgangspunkt i den 
oprindelige planløsning, som siden er ændret ad fl ere 
omgange. Det foreslås at bygningerne bevarer de tre 
lejligheder, som i den originale planløsning med forskel-
lig fremtidig funktion, så anlægget kan bevares med 
stor originalitet.

Forprojektet konkretiserede planerne for, hvordan 
fyrkomplekset dels kan renoveres, dels kan blive en 
levende del af formidlingen i Nationalpark Thy – med 
særligt fokus på livet på fyret. Projektansøgning blev i 
2013 sendt til Færchfonden, der donerede 1,5 mio. kr 
til gennemførelse af hovedprojektet på betingelse af, at 
projektet er gennemført senest i december 2015. Der 
blev ultimo 2013 etableret kontakt til endnu en fond 
med henblik på donation af yderligere midler. 

Udover gennemførelse af forprojektet og restarbejder i 
forbindelse med bevillingen i 2011 til istandsættelser af 

selve fyrtårnet, er der i 2013 sat en ny dør i til fyrtår-
net, idet den gamle fra 1960’erne var udtjent. Døren 
blev udarbejdet efter anvisning fra Den Kgl. Bygnings-
inspektør. Den nye dør er udformet som den oprindelige 
med præcis udgangspunkt i detaljerne fra den bevarede 
gamle dør i komplekset. Døren er udført i 1. klasses 
udvalgt kernetræ, som har groet langsomt og er malet 
i traditionel linolie. Hængsler og håndtag er valgt, så de 
modsvarer de oprindelige. Fugerne ved murværket er 
udført som traditionel mørtelfuge.

Entréindtægterne til tårnet dækker i øvrigt en del af 
de løbende udgifter til el, fyringsolie og renovation. 
Entréindtægterne viser at der er 10-12.000 betalende 
gæster om året i tårnet. Hertil kommer de gæster, der 
ikke besøger tårnet. Masterprojektet viser at ca. 1/3 
ikke besøger tårnet, men har andre formål med deres 
besøg og dermed vurderes det samlede besøgstal ved 
Lodbjerg Fyr til at være 15-18.000 besøgende årligt.

Assistentboligen, der er indrettet som en møbleret lej-
lighed, har i 2013 i beskedent omfang været benyttet af 
studerende til overnatning i forbindelse med projekter i 
Nationalpark Thy. Denne mulighed bidrager til at under-
støtte forskning i Nationalpark Thy (se mere herom i 
afsnit 2.2.5).
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Læhegn og småbeplantninger
Nationalpark Thy aftalte med Museet for Thy og Vester 
Hanherred, at de iværksatte en kulturhistorisk gennem-
gang af læhegnenes historie i Thy, særligt i nationalpar-
ken. Det tidligere åbne klitlandskab er skabt og præget 
af sandfl ugt, der hærgede området – senest i perioden 
1450-1850. Omtrent samtidig med anlæggelsen af 
klitplantagerne sidst i 1800-tallet opstod ideen om at 
plante læhegn for at skabe læ omkring marker og gårde 
til fordel for øget landbrugsproduktion. 
 
Den kulturhistoriske gennemgang har vist, at læplant-
ningssagen i Thy begyndte med Thy Have- og Plant-
ningsforening i 1888. Ved 50-års jubilæet i 1938 havde 
foreningen udleveret 6,6 mio. træer, der især var blevet 

plantet omkring huse og haver. Kun en lille del blev 
brugt til plantning af egentlige læhegn. Fra omkring 
1920 er størstedelen af arbejdet med at etablere og 
pleje læhegn og småbeplantninger blevet organiseret 
gennem fælles læplantningslaug. Læplantningssagen 
blev i 1937 også en beskæftigelsesfremmende foran-
staltning iværksat under Socialministeriet. 

Flere voldsomme storme i Thy i 1938 med kraftig jord-
fygning førte til støtte fra staten til plantning af læhegn 
ved ejendomme og marker. I kølvandet på katastrofen 
dannedes bl.a. Vestervig Læplantningslaug og Hund-
borg-Jannerup Læplantningslaug. De mange kilometer 
læhegn, der er plantet gennem årene, består især af 
gran- og fyrretræer. 

I dag har læhegnene ofte en anden funktion, der 
relaterer sig til en rekreativ brug af området, læ ved 
sommerhuset, sikring af vildtet og læ for husdyr i fri-
tidslandbruget. For mange ældre, der husker tidligere 
tiders problemer med jordfygning i forårsmånederne, 
er læhegn dog stadig en påmindelse; men også et 
symbol på den kamp som tidligere generationer tog op 
og vandt. Læhegnene repræsenterer således et vigtigt 
kulturhistorisk islæt i landskabet, som bør indgå i over-
vejelserne om at fjerne læhegn i klitlandskabet.

Der plantes stadig læhegn rundt omkring på land-
brugsarealer i Thy; men mange ting har ændret sig. De 
oprindelige læplantningslaug er lagt sammen til større 
enheder. Læplantning drejer sig ikke længere udeluk-
kende om landbrugsproduktion. I dag gives der kun 
støtte til plantning af læhegn med træer, der er hjem-
mehørende i den danske natur. 

Den kulturhistoriske analyse er afsluttet med en rapport 
fra Museet for Thy og Vester Hanherred: Læhegn i Nati-
onalpark Thy – kulturhistorie. Et kortudsnit herunder 
viser de læhegn, som museet fi nder, er de mest vær-
difulde, kulturhistorisk set og som museet anbefaler, 
søges bevaret som et kulturhistorisk landskabselement i 
Nationalpark Thy. 

Bebyggelse og forandring i et sandfl ugtslandskab
Pga. sygdom har Museet for Thy og Vester Hanher-
red ikke haft mulighed for i 2013 til at lave yderligere 
undersøgelser ved tomten af gården/middelalderborgen 
kaldet ”Nebel I” sydvest for Nors Sø. Undersøgelserne, 
der skulle have omfattet fortsatte arkæologiske prøve-
gravninger for afklaring af datering og faser i bebyg-
gelsen, ventes gennemført i 2014. Prøvegravningerne 
skulle gerne lede til en formulering af perspektiverne 
for kommende udgravningskampagner og potentia-
let for et større tværfagligt forskningsprojekt omkring 
”Nebel”.
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2.2.4 Projekter, der styrker mulighederne for          
friluftsliv og særlige naturoplevelser                        

Formål: At styrke mulighederne for friluftsliv og særlige 
naturoplevelser i det store uforstyrrede landskab.

Målsætninger: Mulighederne for friluftsliv og naturople-
velser skal styrkes. Udviklingen af friluftsliv og turisme 
skal ske på et bæredygtigt grundlag. Sårbare områder 
skal beskyttes mod slitage og forstyrrende færdsel og 
ophold. 

Nationalpark Thy app til mobiltelefoner
I juni 2013 udgav nationalparken en applikation til 
mobiltelefoner. Applikationen kan bruges som guide til 
naturoplevelser eller som vejviser gennem skov, hede 
og klit. Den er en videreudvikling af en app, som Natio-
nalpark Mols Bjerge har fået udviklet.

App’en indeholder kort med mulighed for at vælge for-
skellige lag, som viser lokaliteter og ruter m.m. Kortet 
viser desuden den aktuelle position ved hjælp af mobil-
telefonens GPS. App’en kører offl ine, så der ikke er 
roamingafgifter eller problemer med mobildækning. 16 
personer i formidlingsnetværket har bidraget til at lave 
app’en. Læs mere på www.app.nationalparkthy.dk. 

App’en kan bruges af Apple- og Android-smartphones. I 
2013 er app’en for Nationalpark Thy blevet downloadet 
1755 gange.

Lodbjerg Fyr
Arbejdet med at sætte selve tårnet på Lodbjerg Fyr i 
stand for at kunne holde fyrtårn og toilet åbent året 
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rundt til gavn for publikum – og som i 2011 blev støttet 
med 200.000 kr fra Thisted Kommune – er afsluttet i 
2013. Det afsluttende arbejde har især bestået i maler-
arbejde i forbindelse med rækværket øverst i fyrtårnet. 
Fyret var lukket for adgang i nogle uger i foråret 2013 
af sikkerhedsmæssige grunde, så længe arbejdet stod 
på.   

Cykelsti
Som led i projektet ”Adgang til Nationalpark Thy”, som 
Arbejdsmarkedets Feriefond har støttet med 30 mio. kr 
ud af et samlet budget på 45 mio. kr, har bestyrelsen 
for Nationalpark Thy bevilget midler til medfi nansiering 
af projektet. Cykelstiprojektet ledes af Naturstyrelsen 
Thy (bevillingshaver) og udføres i samarbejde med 
Thisted Kommune. I 2013 er der i projektet anlagt 
cykelsti på Agger Tange fra færgehavnen til Agger by, 
langs med Hawblink nord for Vorupør samt etableret 
skiltning. 

Der er således anlagt 1,3 km cykelsti fra Redningsve-
jen langs med Hawblink til Nr. Vorupør. Anlægsarbejdet 
blev påbegyndt i december 2012 og afl everet i septem-
ber 2013. Allerede inden den endelige afl evering blev 
foretaget, blev cykelstien offi cielt indviet i forbindelse 
med afholdelsen af store cykeldag 9. juni, hvor ca. 70 
deltagere deltog i turen rundt på Faddersbølruten og 
på den nye cykelsti langs Hawblink. Størstedelen af 
anlægsudgifterne er afholdt i 2013. Udgifterne til slidlag 
afholdes dog først i 2014.

I sommeren 2013 blev der efter en tør sommer og 
kritik fra brugerne lagt et nyt lag stenmel med et højere 
lerindhold på stenmelsstrækningerne mellem Klitmøller 
og Vorupør, for at gøre belægningen mere stabil.

I efteråret 2013 etableredes desuden cykelstien på 
Agger Tange fra Tværdiget til Færgehavnen. Størstede-
len af udgifterne er afholdt i 2013, slidlag etableres i 
eftersommeren 2014.

Foto: Frokostpause i forbindelse 
med cykelstiens indvielse

Cykelturisme i Nationalpark Thy 
Der skal fl ere turister ud på cykeloplevelser. Og 
erhvervslivets indtjening på cykelturisme skal øges. 
Sådan lyder de to overordnede målsætninger for cykel-
turismeprojektet ”Powered by cycling – Panorama”, 
hvor Nationalpark Thy indgår som partner. Øget fokus 
på cykelturisme medvirker nemlig til dels at styrke 
mulighederne for friluftsliv og særlige naturoplevelser 
i Nationalpark Thy, dels at støtte en udvikling til gavn 
for lokalsamfundet ved at fremme bæredygtig trans-
port og øge indtjeningsmulighederne for virksomheder 
i området (fx overnatningssteder, spisesteder, dagligva-
reforretninger, kunsthåndværkere, gårdbutikker m.m.). 

Målgrupperne for det landsdækkende projekt er to 
typer af cyklister: ”Cykelturister”: Cyklister, som gerne 
cykler langt, og som gerne cykler på længere ferier, og 
”Turister på cykel”: Den almindelige turist/gæst, som 
blot ønsker at cykle en halv eller en hel dag. En cyklist 
for hvem cyklen er et velegnet og bæredygtigt trans-
portmiddel, der giver alle sanser gode muligheder for at 
opleve naturen og omgivelserne. 

Nationalpark Thy – nordjysk tovholder
Projektet er landsdækkende og omfatter de to nationale 
cykelruter, Rudbøl-Skagen (rute 1) og ruten Køben-
havn-Gedser (rute 9). Nationalpark Thy er ansvarlig 
for projektet i den nordjyske del, dvs. strækningen fra 
Agger til Skagen. Projektet er eksternt fi nansieret via 
tilskud fra EU m.fl . (se mere i faktaboksen nedenfor) og 
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fi nansierer bl.a. fuldt ud ansættelse af en projektkoor-
dinator i Nationalpark Thy i to år. 

Nye cykelruter i Thy
For at nå målene har Panorama-projektet i 2013 gen-
nemført en række aktiviteter:
Projektet har etableret nye rekreative cykelruter. I alt 
25 cykelruter (panorama-ruter) hver på 30-50 km. 
Ruterne ligger fordelt langs de to nationale ruter. Syv 
af de nye ruter ligger i Nordjylland, og heraf er Thy 
vært for to ruter (med udgangspunkt i Agger og Nr. 
Vorupør). Målet med ruterne er, at føre cyklisterne på 
cykelture med mangfoldige oplevelser i naturen og 
landskabet. Ruterne fører også gæsterne forbi gode 
forbrugsmuligheder og styrker hermed erhvervslivet. 
Kortmateriale og en rutebeskrivelse formidler cykelop-
levelserne. I 2014 bliver ruterne skiltet. 

Den nationale cykelrute 1 er som led i projektet blevet 
testet af en tysk testcyklist. På baggrund af testen er 
ruten internationalt certifi ceret til tre (ud af fem mulige) 
stjerner. Strækningerne i Nationalpark Thy fi k rigtig 
gode bedømmelser fra den tyske testcyklist. Testen 
anviser også forslag til forbedringer. Disse forslag er 
ved at blive gennemgået og analyseret. Målet er at nå 
op på en certifi cering til fi re stjerner i efteråret 2014. 
Cykelruten vil hermed rangere blandt de bedste i 
Europa.   

Cykelservice i Vorupør
I 2013 har projektet indledt arbejdet med at etablere 
særlige cykelservicestationer 10 steder langs Vest-
kysten, heraf to i Nordjylland – den ene i Thy (Nr. 
Vorupør, ved landingspladsen). Cykelservicestationerne 
skal forkæle cyklende gæster med komfortable møbler 
til afslapning og evt. udstrækning efter cykelturen. End-
videre skal cyklen kunne justeres (værkstedsfaciliteter). 
Endelig vil cykelservicen omfatte information om cykling 
og cykelruter. Stationerne ventes færdiggjort i 2014. 

Faktaboks: Powered by Cycling - Panorama
Powered by Cycling – Panorama har til formål at tilføje nyt indhold – gode oplevelser på cykel – til den 
traditionelle kystturisme og derigennem medvirke til økonomisk vækst i kystområderne.
De to kystruter, der indgår i projektet er Vestkystruten fra Tønder til Skagen (560 km), og København - Berlin 
ruten fra Gedser til København (240 km).

Målgrupperne for Panorama er 1) ”cykelturister”, dvs. turister, som cykler længere etaper og 2) ”turister på 
cykel”, dvs. turister, som cykler på udfl ugter fra fx feriehus, campingplads e.l.

Projektets aktiviteter fordeler sig på tre indsatsområder:
• Bedre infrastruktur (belægning, skiltning m.m.)
• Udvikling af service (cykelvenlig overnatning m.m.)
• Formidling og salg (markedsføring, pakkerejser)

Partnerne bag projektet er: Region Midtjylland, Østdansk Turisme, Destination Sydvestjylland, Nationalpark 
Thy, VisitDenmark, Cyklistforbundet, Naturstyrelsen, Dansk Turismefremme og Campingrådet.

Projektet har et samlet budget på 25 mio. kr., hvoraf de 18,9 mio. kr. kommer fra Den Europæiske Fond for 
Regional Udvikling. Arbejdsmarkedets Feriefond har bidraget med 2,6 mio. kr. og Friluftsrådet med 0,5 mio. kr. 
Deltager- og partnerkredsen har bidraget med i alt 3,2 mio. kr. Nationalpark Thy bidrager med timer for i alt 
100.000 kr i projektperioden. Projektet er igangsat pr. 15. november 2012 og løber frem til udgangen af 2014. 
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Salg af cykelpakker 
Panorama-projektet arbejder også for at sælge og 
markedsføre cykeloplevelser. Visit Thy og lokale aktører 
har i de senere år udviklet fl ere gode cykelpakketilbud 
med fokus på cykeloplevelser i Nationalpark Thy og det 
øvrige Thy. Panorama-projektet bistår med at udvikle 
og synliggøre disse tilbud og hjælper med kontakt til 
udenlandske rejsebureauer. 

Endelig har Panorama-projektet arbejdet for at syn-
liggøre cyklingen gennem to borgermøder, indslag i 
Nationalpark TV, pressemeddelelser, et nyhedsbrev, 
møder med turistorganisationer og erhvervslivet samt 
foreninger. 

I 2014 fortsætter projektet. Her vil fokus forskyde sig 
fra infrastrukturen og rette sig mere og mere mod at få 
”solgt” cykeloplevelser til turisterne. Denne indsats vil 
ske i tæt samarbejde med turisterhvervet, cykelbran-
chen, turistorganisationerne, kommuner og Naturstyrel-
sen. Endvidere vil projektet i 2014 lægge stor vægt på 
at forankre og fastholde den positive udvikling, som er 
skabt i 2013 gennem investeringer i og fokus på cykel-
oplevelser. 

Gå i Gang                                                               
Støtteforeningen tog i 2012 i samarbejde med Thisted 
Kommune og de frivillige nationalparkværter initiativ 
til ugentlige ”Gå i Gang” ture – mange af dem i Nati-
onalpark Thy. Initiativet er fortsat i 2013 med god 

tilslutning (10 og 40 deltagere). ”Gå i Gang” er gåture 
med fortællinger for modne motionister. Her får man 
sig rørt på en 4-6 km lang gåtur i hyggeligt tempo med 
mulighed for en snak med ”sidemotionisten” og samti-
dig bliver man klogere på nationalparken. Turene i 2013 
har bl.a. taget udgangspunkt i Klitmøller, Lodbjerg Fyr, 
Hanstholm Fyr, Lyngby Redningshus, Vorupør/Hawblink, 
De Sorte Huse i Agger, Bøgestedrende, Tved Plantage, 
Hvidbjerg Plantage, Tvorup Hul/Tvorup Klitplantage, 
Isbjerget/Nors Sø, Lodbjerg Kirke, Splittergab og Sten-
bjerg Landingsplads. Enkelte ture er også arrangeret 
uden for Nationalpark Thy. 

Forbedring af stier v. Thagaards Plantage og 
båken ved Bøgestedrende

Naturstyrelsen har efter aftale med Nationalpark Thy 
forbedret adgangsforholdene i den historiske Thagaards 
Plantage. Der er lavet ca. 80 m ”boardwalks” over de 
fugtige partier på stierne, så man nu kan gå tørskoet i 
et stykke spændende skovhistorie i Nationalpark Thy. 
For at skåne de næsten 200 årige birke og skovfyr for 
klatring og tramp, har Naturstyrelsen desuden opsat 
piktogrampæle, med symbol om ”ingen adgang” ved de 
mest markante træer.
 
På stien op til båken ved Bøgsted Rende er der bygget 
en ny trappe på ca. 22 m med gelænder, der hvor 
stien var voldsomt slidt og optrådt. Både boardwalk’en 
og trappen er udført i eg. Hvis det viser sig at board-
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walk’en bliver meget glat, vil der blive sømmet geonet 
på.

Efter et omfattende hærværk på Naturstyrelsens toi-
letbygning ved Bøgestedrende har Naturstyrelsen Thy 
valgt at lade ”rakettoilettet” ved Thagaards Plantage 
stå indtil videre trods planer om nedtagning som led i 
forbedringen af oplevelsen i Thagaards Plantage.

Friluftsbase i Vilsbøl Plantage
En bålhytte til gavn for friluftslivet i området blev 
bygget af Naturstyrelsen Thy sent på efteråret 2013. 
Der mangler forsat, at blive udlagt stenmel, sat borde 
og bænkesæt op, sat læsejl op og blive lavet bålplads. 
Det sidste arbejde vil blive udført i samarbejde med 
frivillige. Der er foreløbigt lavet en aftale, med Sjørring-
vold Efterskole samt institutionen Basen fra Thisted, 
om at de stiller op med et hold frivillige i foråret 2014 
til udførsel af det resterende arbejde. Udover National-
park Thys bidrag til projektet har Friluftsrådet bevilget 
77.500 kr til friluftsbasen.

Gennemgående ridesti i Nationalpark Thy
I et samarbejde mellem Thy Turistforening, Natursty-
relsen og en række frivillige i en ”ridesti-gruppe”, har 
Nationalpark Thy medvirket til at få afmærket en gen-
nemgående ridesti gennem nationalparken fra Lodbjerg 
til Sårup. Ridestien er en del af et samlet forløb på ca. 
100 km fra Lodbjerg til Bulbjerg. Formålet er at styrke 
oplevelsesmulighederne i Thy for hesteinteresserede 
turister og ryttere fra lokalområdet. 
Forløbet fra syd til nord forbinder de eksisterende 
sløjfer af ridestier og faste pausefolde, som Naturstyrel-
sen Thy har anlagt i klitplantagerne Hvidbjerg, Tvorup, 
Vilsbøl og Tved. Rytterne har med stien fået adgang 
til unikke natur- og sanseoplevelser i et særpræget 
område, der skifter fra klitplantage til strand, gennem 
klitplantager og langs søer og over små klithedestræk-
ninger til åbent land. Størsteparten af den sammen-
hængende riderute følger eksisterende skovveje og 
skovstier. Enkelte steder har det været nødvendigt, at 
lade ruten løbe langs offentlig vej, ligesom ruten leder 
rytterne gennem små landsbyer som Svankjær, Klitmøl-
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ler, Nors og Ræhr.

Rideruten er markeret med piktogrammer med en hest 
og rytter. Hestens hoved angiver retningen. Der er kun 
sat markering i vejkryds og hvor stien slår et skarpt 
sving. Der er lavet en samarbejdsaftale mellem par-
terne i projektet, hvor stivogtere fører tilsyn med ruten, 
indsamler affald, jævner mindre huller og fjerne ned-
faldne grene.

I den tilhørende folder er der, udover kort med ruten, 
information om overnatning, guidede ture og andet 
af særlig interesse for ryttere undervejs på turen. 
Desuden er der anvisning på god skik for færdsel til 
hest. 
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2.2.5 Projekter, der styrker forskning,                       
undervisning, naturvejledning og formidling                

Formål: At styrke forskning, undervisning, naturvejled-
ning og formidling af de natur- og kulturhistoriske og 
friluftsmæssige værdier. 

Målsætninger: Forskning skal understøttes og under-
visning styrkes gennem etablering af faciliteter og 
undervisningstilbud. Formidling og naturvejledning 
skal styrkes og koordineres i forhold til lokale aktører 
gennem udbygning og etablering af aktiviteter, service-
funktioner og faciliteter. 

Forskning 
Nationalpark Thy samarbejder med en række forsk-
nings- og uddannelsesinstitutioner med henblik på at 
styrke forskning og undervisning. Blandt andet støtter 
nationalparken forskningsprojekter ved at give mulig-
hed for refusion af rejseudgifter m.m. for forskere 
og studerende, for ophold i en møbleret lejlighed på 
Lodbjerg Fyr, eller ved at skrive støtteerklæringer til 

ansøgning om midler til større projekter. I 2013 omfat-
tede projekterne følgende:
 
Edderkopper m.m.
Fra Aarhus Universitet, er lektor Søren Toft, Institut for 
Bioscience, i gang med en faunaundersøgelse i Natio-
nalpark Thy, hvor der indsamles edderkopper, insekter 
m.m. fra i alt 15 forskellige habitattyper. Indsamlin-
gen foregår over fl ere år på både offentlige og private 
arealer – efter aftale med lodsejerne. De første resul-
tater blev publiceret i Flora og Fauna (119) i 2013 og 
er sammenholdt med tidligere undersøgelser fra Hanst-
holm Vildtreservat. 

Indtil videre er der fundet 169 arter af spindlere 
(edderkopper, mejere og mosskorpioner), hvilket dog 
vurderes at være et stykke under den reelle artsrigdom 
i Nationalpark Thy. Af disse er 156 arter edderkopper, 
og det ventes, at der vil kunne fi ndes langt fl ere af de 
samlet set 339 edderkoppearter, som er kendt fra det 
nordvestlige Jylland. Den største artsrigdom fandtes i 
hedemoserne – både Klokkelyng- og Porse-dominerede 
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lokaliteter – samt i klitheden ved Vangså. 

De arter, der i studiet påkalder sig den største interesse 
for forvaltningen af Nationalpark Thy, er de, som både 
har en begrænset udbredelse i Danmark, og som er 
habitatspecialister i en af de naturtyper, som er særligt 
karakteristisk for nationalparken – lokale sjældenhe-
der. Sådanne arter har i Nationalpark Thy mulighed 
for at opnå større samlede populationsstørrelser end 
måske noget andet sted i Europa. Som habitatspeciali-
ster i naturtyper af ringe samlet geografi sk udbredelse 
vil populationerne de fl este steder være fåtallige og 
fragmenterede og derfor have stor risiko for at uddø. 
De store sammenhængende arealer i Thy reducerer 
denne risiko, forudsat de bevares i den tilstand, som 
disse arter kræver. Blandt edderkopperne i gruppen 
af ”lokale habitatspecialister” er Clubonia geneven-
sis, Gnaphosa leporina, Haplodrassus dalmetensis, 
Haplodrassus moderatur, Zelotes clivicola, Astrenargus 
paganus, Silometopus elegans, Micaria aenea, Ozyptila 
scabricula, Micaria dives og Micaria lenzi.  Især sæk-
spinderen Clubonia genevensis (billedet) må tildeles 
en særstilling, idet en i Danmark hidtil kun er kendt fra 
Thy (Lyngby Hede, Vangså Hede, Hanstholmreservatet, 
Klitmøller og Bulbjerg). Den er desuden kendt fra de 
nordfrisiske øer, fra indlandsklitter i Midttyskland, samt 
ved kysterne i Wales og Cornwall.   

Mobilitet i yderområder
Som led i et PhD-studium på Aalborg Universitet har 
Maria Quvang Vestergård gennem snart 3 år undersøgt 
de udfordringer i yderområderne, der har præget medi-
erne de sidste 5 år. PhD-projektet fokuserer på Natio-
nalpark Thy, da dette område står over for en række af 
disse udfordringer, men samtidig har området, i kraft 
af titlen som nationalpark, fået en række nye mulighe-
der. Formålet med projektet er at undersøge, hvordan 
mobilitet påvirker et sådan område med fokus på både 
fysisk og virtuel mobilitet. 

Projektet har bl.a. vist, at de udfordringer med lange 
afstand, som ofte nævnes, ikke opfattes som store 
udfordringer af beboerne, hvis blot de har adgang til en 
bil. Afstand er samtidig en af årsagerne til valg af bopæl 

i Nationalpark Thy – her har det netop været kort 
afstand til yderområdernes kvalitet som fx naturen, der 
har været afgørende for valget og samtidig en accept af 
længere afstande til de kvaliteter, der fi ndes i byområ-
derne. Altså en prioritering af hvad der skal være kort 
afstand til i hverdagen og hvad der så må pendles efter. 
Projektet har desuden vist, at brugen af internettet 
spiller en stor rolle for at føle sig forbundet med resten 
af landet og verden. Nogle mener, at virtuel mobilitet 
har gjort det nemmere at bo i yderområderne, og andre 
mener, at beboerne i yderområderne har fået større 
muligheder i hverdagen. Der fi ndes altså potentialer i 
både den fysiske og virtuelle mobilitet, der kan styrkes 
yderligere og udbygges i fremtiden. 

PhD-projektet er nu i sin afsluttende fase, hvor alle data 
er indsamlet, og afrapporteringen er i gang. Afl everin-
gen er dog udskudt til primo 2015 pga. barselsorlov.

Ensian-Blåfugl
Som led i et PhD-studium på Københavns Universitet, 
der ventes afsluttet i foråret 2014, har Andreas Kjelager 
sammen med en gruppe yngre biologistuderende i 2012 
og 2013 gennemført en række selvstændige projekter, 
der analyserer elementer af Ensian-Blåfuglens biologi. 
Det sker med henblik på at skabe forbedret mulighed 
for forvaltning af naturen, der kan gavne denne sjældne 
og truede sommerfugl. Ensian-Blåfugl har en ganske 
særlig livscyklus, der involverer dels planten Klokke-En-
sian og dels en af tre arter af myrer. Undersøgelserne 
viser, at der er to adskilte populationer af Ensian-Blåfugl 
i Nationalpark Thy – adskilt på grund af tilplantninger 
med bjergfyr og andre nåletræer i det, der i dag er 
Nystrup og Tvorup klitplantager. Følgende bachelor-pro-
jekter (BSc) under projektet er færdiggjort i 2013:  

Klokke-Ensians habitatniche – betingelser for forekomst 
og abundans i Nationalpark Thy     
Daniella Joy Humm har som BSc opgave beskæftiget 
sig med en vegetationsanalyse og habitatmodellering 
af Klokke-Ensian, der er værtsplante for Ensian-Blåfugl. 
Undersøgelsen viser, at Klokke-Ensian er tilpasset en 
snæver niche i de fugtige lavninger i klitheden, hvor 
ensianen typisk vokser sammen med Klokkelyng og 
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Blåtop. Klokke-Ensian kræver lysåbne forhold og er 
følsom for skygge fra bl.a. tætte og høje dværgbuske 
som Hedelyng, Revling og Mosebølle. Klokke-Ensian 
er ikke fundet i den sydligste del af Nationalpark Thy, 
selvom klithederne her tilsyneladende ikke adskiller sig 
fra de øvrige klitheder i nationalparken. 

Resultaterne indikerer, at Klokke-Ensian kræver dyna-
miske forhold, da tidlige successionsstadier med lav 
vegetation og bar jord øger dens muligheder for forny-
else.   Undersøgelsen viser desuden, at Ensian-Blåfugl 
har en negativ påvirkning af værtsplanten, fordi dens 
larver lever af Klokke-Ensianens frø, mens de er under 
udvikling. Undersøgelsen viser endvidere, at der i for-
valtningen af Ensian-Blåfugl er behov for også at tage 
hensyn til både værtsplanten og værtsmyrerne.    

Genetic diversity and population structure of Maculinea 
alcon from Thy National Park
Lærke Johansen har som led i sit BSc-projekt undersøgt 
den genetiske variation og struktur i populationer af 
Ensian-Blåfugl i Nationalpark Thy. Undersøgelsen viser 
en ganske lille genetisk variation, hvilket kan indikere, 
at populationerne i Hjardemål, Savbjerg og Kokkjær for 
nylig har været igennem en evolutionær ”fl askehals”. 
Undersøgelsen indikerer, at manglen på egnede leve-
steder mellem de nordlige populationer og de centrale 
populationer (vist på kortet til højre), kan forklare, at 
der er genetisk adskillelse mellem de nordlige og de 
centrale populationer. Undersøgelsen indikerer dog 
også, at der er genetisk adskillelse mellem populatio-
nerne centralt i Nationalpark Thy: Marensbakke, Ålvand 
og Vestergård. Det kan skyldes manglen på egnede 
levesteder imellem forekomsterne. 
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Hydrologiske undersøgelser af klitsøer i Nationalpark 
Thy
Københavns Universitet er gennem Center for Søøkologi 
v. professor Kaj Sand Jensen, Ole Pedersen og Peter 
K. Engesgaard gennem en række studenterprojekter 
m.v. i gang med at undersøge hydrologien i lobeliesøer 
og andre kalk- og næringsfattige søer og vandhul-
ler i Nationalpark Thy. Det sker bl.a. for at kortlægge 
vandets bevægelser i et større områder, samt under-
søge klitsøernes vandbalance og vegetation i to mindre 
områder, herunder sammenligne tilvækst af lobelie i 
søer i forhold til forskelle i vandbalance og næringsbe-
lastning (fra gæs). 

Projektet omfatter bl.a. følgende tre delstudier:  

Vandbalance og hydrogeologiske undersøgelser af 
naturområderne ved Ålvand Klithede og Vangså Hede
Katrine Vindal Ludvigsen har lavet et BSc-projekt under 
vejledning af lektor Peter K. Engesgaard, Institut for 
Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Univer-
sitet. 

Undersøgelsen kortlægger vandstrømninger i en række 
søer og vådområder på henholdsvis Ålvand Klithede og 
Vangså Klithede. Projektet har vist, at de undersøgte 
søer ved Ålvand primært får sit vand fra nedbør, mens 
de undersøgte søer på Vangså Hede er mere påvirkede 
af det kalkholdige grundvand.

Hydrogeologien i den centrale del af Nationalpark Thy
I forlængelse af de hydrologiske undersøgelser af 
klitsøer laver Mads Carsten Sørensen, der er kandi-
datstuderende ved Institut for Geovidenskab og Natur-
forvaltning ved Københavns Universitet, speciale om 
hydrogeologien i et område fra kysten og ind til lands-
brugslandet ved Tvorup. Han regner med at afl evere i 
foråret 2014. Lektor Peter K. Engesgaard er også vejle-
der på dette projekt.

Indfl ydelsen af rastende gæs på klitsøernes vegetation
Anita Bruun Nielsen og Simone Møller Mortensen har 
lavet et BSc-projekt under vejledning af lektor Ole 

Pedersen og professor Kaj Sand-Jensen, Biologisk 
Institut ved Københavns Universitet. I projektet blev 
undersøgt, om rastende gæs har en betydning for 
undervands-vegetationen i nogle klitsøer i Nationalpark 
Thy. Undersøgelsen er knyttet sammen med de hydro-
geologiske undersøgelser. Tre søer i Ålvand, hvor gæs 
normalt forekommer, blev sammenlignet med tre søer 
på Vangså Hede, hvor der ikke normalt er gæs. Selv om 
der blev påvist en forskel i mængden af næringsstoffer 
i vandet, havde det i sig selv ikke den store betydning 
for lobelieplanterne i bunden, da vandet er meget lavt, 
og algerne derfor ikke kan skygge.

Fauna i tilknytning til Rynket Rose
Biologistuderende Pernille Elleriis fra Aalborg Universitet 
er i gang med at undersøge faunaen omkring rynket 
rose (hyben) på 20 lokaliteter i nationalparken. Hun 
lægger især vægt på leddyr som edderkopper og løbe-
biller. Pernille Elleriis afl everer sit speciale i 2014. Vej-
ledere er lektor Morten Lauge Pedersen fra Institut for 
Byggeri og Anlæg ved Aalborg Universitet samt lektor 
Søren Toft fra Department of Bioscience - Genetics, 
Ecology and Evolution ved Aarhus Universitet. Under-
søgelsen bygger på, at den invasive art Rynket Rose 
spreder sig i den danske natur i et voldsomt tempo. Det 
er især på de sårbare naturområder som på klitheden, 
at arten er et problem, da den truer hjemmehørende 
arter og forringer de naturmæssige værdier. Det er 
tidligere vist, at Rynket Rose i fl ere områder i Thy truer 
hjemmehørende sjældne og rødlistede arter som Skotsk 
Lostilk og Strand-Snerle. Hvis dette fortsætter, forudses 
der en stor trussel mod den biologiske mangfoldighed i 
området. Derfor er det også nærliggende at undersøge, 
hvilken effekt Rynket Rose har på faunaen. I projektet 
vil der blive lagt vægt på udvalgte grupper af leddyr, 
specielt løbebiller og edderkopper skal undersøges. Der 
er derfor i sommeren 2013 fanget dyr ved den simple 
faldfældeteknik langs kyststrækningen fra Hanstholm til 
Stenbjerg. 

Fangsten er netop nu i gang med at blive undersøgt, 
og der vil i maj 2014 komme et endeligt resultat af 
undersøgelsen. Dog peger det imod, at der kvantita-
tivt er fl ere løbebiller uden for rosenbuskene, samt at 
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der fi ndes fl ere habitatspecialister uden for roserne 
end inden i, hvilket kan indikere, at den invasive art 
altså også har en negativ effekt på smådyrsfaunaen i 
området.

Fødevalget hos Skov-Firben og Mark-Firben i National-
park Thy
Biologistuderende Søren Gertsen fra Aalborg Univer-
sitet skriver speciale om fødevalget hos Skovfi rben og 
Markfi rben i Nationalpark Thy. Firbenene vil blive ind-
samlet på tre af de naturtyper, der er kendetegnende 
for området. Nemlig hvid klit, grøn klit og klitheden. 
Markfi rben er som art omfattet af bilag IV i EU’s habi-
tatdirektiv. Søren Gertsen planlægger at afl evere 
specialet i sommeren 2014. Professor Cino Pertoldi fra 
Institut for Kemi og Bioteknologi, Sektion for Biologi og 
Miljøteknologi, Aalborg Universitet og lektor Søren Toft, 
Bioscience, Aarhus Universitet er vejledere på specialet.

Vegetationsdynamik i klitheder de sidste 40 år
Projektet er et specialeprojekt af biologistuderede 
Lærke Gleerup fra Aarhus Universitet under vejledning 
af lektor Anders Barfoed fra Department of Bioscience 
- Ecoinformatics and Biodiversity sammen med ekstern 
vejleder Knud Erik Nielsen fra Department of Bioscience 
- Plant and Insect Ecology. Projektet går ud på at 
kortlægge måden, hvorpå vegetationen har udviklet sig 
over de sidste 40 år ved hjælp af geometrisk korrige-
rede luftfotos, de såkaldte ortofotos. Metoden er relativt 
ny i forhold til denne slags plantesamfund, og håbet 
er, at den nye viden kan bruges til at lave en bedre og 
mere målrettet naturpleje. Projektet ventes afsluttet i 
2014. 

Konkurrenceforholdet mellem vilde og tamme bier i           
Hanstholm Vildtreservat
Biologistuderende Pia Kjær Hansen laver speciale om 
konkurrenceforholdet mellem vilde og tamme bier i 
Hanstholm Vildtreservat under vejledning af lektor Jes 
Søe Petersen fra Center for Social Evolution ved Køben-
havns Universitet, der arbejder med naturbeskyttelse, 
økologi og evolution af sociale insekter samt forsk-
ningstekniker Henning Bang Madsen, der er specialist i 
Danmarks bier. Som sideprojekt har de indsamlet vilde 

bier i et transekt gennem vildtreservatet for at kunne 
lave en aktuel artsliste, der kan sammenlignes med en 
undersøgelse fra 1965. Og det viser sig blandt andet, 
at der er kommet en ny art til siden dengang. Projektet 
ventes afsluttet i 2014. 

Udvikling af DNA-stregkoder i Nationalpark Thy - Ærte-
blomstfamilien
BSc-studerende Noelle Kehli har under vejledning af 
lektor Conny Bruun Asmussen Lange, Københavns 
Universitet udført feltarbejde til et projekt om at iden-
tifi cere unikke genetiske stregkoder på ærteblomster i 
Nationalpark Thy. Nationalpark Thy støttede projektet 
i 2012 ved at stille overnatning i Lodbjerg Fyr til rådig-
hed i tilknytning til feltarbejdet. BSc-projektet havde 
til hensigt at afdække, hvorvidt det kan være muligt 
at gennemføre et større projekt med identifi kation af 
genetiske stregkoder for alle plantearter i Nationalpark 
Thy. 

DNA-stregkoder er en molekylærbiologisk metode, som 
bruger korte standardiserede DNA-regioner til at identi-
fi cere arter. Studiet viste, at det er muligt at DNA-streg-
kode planter fra Ærteblomstfamilien indsamlet i Nati-
onalpark Thy. Der blev indsamlet 70 prøver fordelt på 
26 arter og underarter fra plantefamilien. Resultaterne 
viste en sekvenseringssucces for generne ”rbcL” og 
”matK” på 100 %. BSc-projektet viste dermed, at det i 
Nationalpark Thy er muligt at DNA-stregkode 23 arter 
af ærteblomstrede. DNA-stregkoderne vil med tiden 
kunne øge mængden af information om naturen og 
bidrage til, at udviklingen af nationalparken kan ske 
målrettet og på et oplyst grundlag.    

Natravn i Nationalpark Thy
I 2010 imødekom nationalparkbestyrelsen en ansøgning 
fra biolog Niels Odder i Klitmøller om midler til gennem-
førelse af natravne-undersøgelser i bl.a. Nationalpark 
Thy. Fouragerings- og adfærdsstudierne er udført i 
perioden 2011-12, og habitatundersøgelser fortsatte ind 
i 2013. Desværre døde Niels Odder sommeren 2013, 
inden undersøgelserne blev afsluttet. 
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ESPON Liveland
Nationalpark Thy har deltaget på andet år som inte-
ressent i et internationalt forskningsprojekt under EU’s 
ESPON-program. Projektets titel er ”Liveable lands-
capes: a key value for sustainable territorial develop-
ment”. Der er i 2013 udvekslet erfaringer mellem 6 
EU-lande (interviews, oplæg og workshops), og der er 
lavet et udkast til den endelige rapport, som bl.a. inde-
holder anbefalinger til implementering af den europæi-
ske landskabskonvention.  

Tænketanken Mobilitetsudfordring Nordjylland
Nationalpark Thy medvirker i en tværfaglig Tænketank 
under Aalborg Universitet om mobilitetsudfordringer i 
Nordjylland. Tænketanken har bl.a. affødt et PhD-stu-
dium om mobilitet i yderområder, ligesom der også 
arrangeres seminarer om forskellige emner inden for 
fysisk og virtuel mobilitet. 

Litteraturbase for Nationalpark Thy
Fra arbejdsgruppen om forskning er der udsprunget et 
projekt om etablering af en litteratur-database omfat-
tende titler med litteratur om kultur, natur og oplevelser 
inden for nationalparkens geografi ske område, samt 
om Nationalpark Thys oprettelse og virke. Frivillige fra 
forskningsgruppen samt en frivillig geograf har bidraget 
til arbejdet. Der er i 2013 indgået kontrakt med Thisted 
Bibliotek om udarbejdelse af en sådan søgbar littera-
turbase, der skal gøres tilgængelig via bl.a. national-
parkens hjemmeside. Basen forventes at blive offentlig-
gjort i løbet af 2014. 

Undervisning

Aftagerpaneler på universitetsuddannelser
Nationalparkens leder medvirker i et aftagerpanel 
på Aarhus Universitet om biologiuddannelsen og på 
Aalborg Universitet om en masteruddannelse i mobili-
tet. 

Feltkurser og ekskursioner
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved 
Københavns Universitet har i foråret 2013 afholdt 
feltkursus i Thy. Formålet med kurset var at give de 
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studerende praktisk erfaring med forskellige problem-
stillinger, og ved hjælp af en række forskellige metoder 
at fremstille en hydrogeologisk model over området 
omkring Vangså Hede, Grube Vand og Tvorup Hul. 
Feltkurset bidrager til at styrke vidensgrundlaget i et 
større, tværfagligt forskningsprojekt på Københavns 
Universitet om restaurering af søer.  

Et hold studerende på Urban Design uddannelsen, 
Aalborg Universitet har lavet opgave om ”Bebyggelse 
og landskab – små arkitektoniske installationer i Natio-
nalpark Thy”, herunder været på en endags ekskursion 
til nationalparken sammen med lektor Lea Louise Holst 
Laursen og nationalparkens leder.  

Gæsteundervisning
Nationalpark Thy bidrager i mindre omfang gerne som 
gæsteunderviser på forskellige uddannelser. I 2013 er 
det fx sket på Thisted Gymnasium i samarbejde med 
Statens Naturhistoriske Museum og Nationalt Center 
for Miljø og Energi (DCE), Aarhus Universitet samt på 
Københavns Universitet.

Skolesamarbejde
Nationalpark Thy har desuden i 2013 via formidlings-
netværket etableret et samarbejde med Thisted Kom-
munes skoleforvaltning om at få fl ere skolebørn ud 
i nationalparken, og få nationalparken ind i skolen. 
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Samarbejdet er starten på et 3-årigt skoleprojekt ”Nati-
onalpark Thy Klasseværelset”, der påbegyndes i 2014 – 
med en bevilling fra Friluftsrådet. Projektet skal udvikle 
undervisningsforløb, afdække muligheder og barrierer 
for transport, stå for rådgivning og opkvalifi cering, 
synliggøre muligheder og udbud samt sikre faciliteter i 
naturen.  

Skolesamarbejdet i Thy skal være kendt for, at mange 
lærere jævnligt fl ytter undervisningen ud i naturen og 
nationalparken, fordi det giver merværdi i undervis-
ningen, og fordi det er enkelt. Projektet har fem ind-
satsområder, som er skitseret til højre. Der er skabt en 
ejerkreds til projektet bestående af Thisted Kommune, 
Naturstyrelsen Thy, Museet for Thy og Vester Hanher-
red og Nationalpark Thy. Den endelige økonomi forven-
tes at falde på plads i løbet af første kvartal 2014.

I samarbejde med kommunen er der desuden i septem-
ber 2013 udgivet et hæfte med 11 forskellige aktørers 
tilbud til skolerne. Hæftet kan fi ndes på nationalparkens 
hjemmeside.
  
Nationalpark Skolen
Nationalpark Skolen udbyder og afvikler kurser, som 
øger forskellige målgruppers viden og evne til at 
formidle nationalparkens natur og kulturhistorie til 
egne kunder/gæster. Det gælder fx Frivillige National-
parkværter, Nationalpark Formidlings Partnere, m.m.  

Nationalpark Skolen har nu ca. to år på bagen, og der 
er i 2013 gennemført følgende aktiviteter:
• Workshop om at tolke folkeskolens faglige mål 
(januar)

• Oplevelsesbooking (april)
• Kurset ”Fortæller med krop og sjæl” (maj)
• Studietur for frivillige til Vadehavet i Danmark og 
Tyskland (september)
• Introduktion til Nationalpark Thy (november)
• Færdselsregler i Nationalpark Thy (november)
• Værtskab (november)

Derudover er der afviklet en række nationalparkkurser 
i aftenskoleregi hen over året i samarbejde med Bio-
logisk Forening for Nordvestjylland målrettet kursister 
i lokalområdet, som ønsker at vide mere om naturen 
m.m. i Nationalpark Thy. Læs mere om Nationalpark 
Skolen og aktuelle kurser på www.kursus.nationalp-
arkthy.dk. 

Naturvejledning og formidling                                              
Nationalpark Thy har gennem sine første år gjort en 
markant indsats for at synliggøre nationalparken og 
formidle den særlige natur og kulturhistorie, som fi ndes 
i Nationalpark Thy. Det gælder fx informations- og 
arrangementsfoldere, besøgsfaciliteter, Nationalpark TV, 
koordineret formidling

Stenbjerg Landingsplads
Det lille hus på Stenbjerg Landingsplads, som indtil 
videre huser nationalparkens eneste bemandede 
besøgscenter, har de seneste fi re sæsoner haft åbent 
hver dag fra 13-17 i perioden 1. april til 31. oktober. 

Nationalparkfond Thy - Årsberetning 2013 

Besøgscentret er et lille hus (37 m2), og det sætter 
snævre rammer for, hvilke varer, der kan være på 
hylderne. Der bliver prioriteret kraftigt og kun bøger, 
kort og foldere med direkte relation til nationalparken 
sælges. De seneste tre år, er der desuden blevet solgt 
kaffe og is. Omsætningen var i 2013 på 100.400 kr.

98 % af åbningsdagene i 2013 var stedet bemandet af 
Frivillige Nationalparkværter, som giver information om 
nationalparken og sælger bøger, kaffe og is. National-
parkværterne er en mangfoldig gruppe af mennesker 
med forskellig viden. 
Mangfoldigheden er 
medvirkende til, at nogle 
gæster kommer igen 
for at møde en ny vært, 
men også for at hilse på 
en, man kender fra sit 
seneste besøg. 
Nationalparkværterne 
laver statistik over 
gæsterne: Hvor mange 
der kommer, og hvor de 

kommer fra (om muligt). De danske gæster i huset ved 
Stenbjerg Landingsplads udgør langt de fl este. Forde-
lingen mellem nationaliteter i 2013 fremgår af fi guren 
her. Gruppen af andre nationaliteter repræsenterer 
besøg fra de øvrige skandinaviske lande, øvrige Europa 
(minus Tyskland), samt så fjerne egne som Cypern, 
Australien, USA og Kenya!  
 

I fi guren herover er besøgstallene opgjort på ugebasis i 
de fi re år, stedet har været åbent. Selv om besøgstallet 
ikke ændres meget for år til år, viser dette års opgø-
relse en tendens til, at der er fl ere besøg i højsæsonen 
juli til medio august end de tidligere år. 

Svaneholmhus
Svaneholmhus er en kombineret service- og informati-
onsbygning, som især er beregnet på at give ly og læ 
for besøgende – fx hvis man venter på næste færge, 
holder en pause på en cykeltur, fugletur, vandretur el. 
lign. Samtidig kan man lære mere om nationalparken, 
se på fugle og sæler fra en platform ovenpå, tanke 
vandfl asken op, komme på toilettet, downloade nati-
onalparkens mobil-applikation via et frit tilgængeligt 
trådløst netværk, få en folder om nationalparken, spise 
sin madpakke, tage et hvil på en bænk, m.m. 

Svaneholmhus er åbent hver dag året rundt – primært 
i døgnets lyse timer. Åbningstiden er tilpasset færgens 
sejlplan og muligheden for at bruge stedet i forbindelse Danske
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med en fugletur en tidlig morgen. Svaneholmhus er 
ubemandet, men opvarmet til 10 grader. Strømmen 
hertil leveres delvist af solceller på taget. 

Et tyveri i december 2012 har gjort, at der er blevet 
indkøbt nye skærme til Svaneholmhus samt sikring af 
skærmene, således at tyveri fremover vil være væsent-
ligt mere besværligt. Teknikken driller dog stadig på 
stedet og der arbejdes løbende på at øge sikkerheden 
for, at teknikken i stedets formidling fungerer.  

Et groft skøn baseret på vandforbruget i bygningen 
antyder, at 65-75.000 mennesker har benyttet toilettet 
på Svaneholmhus i 2013. 

Der var i december 2013 en stormskade på bygningen, 
idet et af solcellepanelerne blev revet af i en storm.  

Nationalparkcenter Thy
Den nye nationalparkbestyrelse konfi rmerede i foråret 
2013 den første bestyrelses beslutning om, at placere 
et nationalparkcenter i tilknytning til Vorupør. Bestyrel-
sen besluttede i sommeren 2013 at ansætte en projekt-
leder i tre år, som har sit primære arbejdsområde at 
koordinere etableringen af et centralt placeret natio-
nalparkcenter i Thy. Projektlederen tiltrådte i november 
2013. 
  
Nationalpark TV
Med sendetilladelse på MUX1 og et fortsat driftstilskud 
fra Radio- og TV-nævnet er Nationalpark TV fortsat som 
et stort satsningsområde i formidlingen af Nationalpark 
Thys natur, kulturhistorie, erhvervsliv og muligheder for 
oplevelser i det fri. 

Med 3 forskellige programmer hver uge på Nationalpark 
TV (på Kanal Midt-Vest og Kanal Nord) er der sendt i 
alt 90 førstegangsudsendelser. Dertil kommer et større 
antal genudsendelser. 

Hele 2013 har TV Midt-Vest (den regionale TV2 Station 
i Midt- og Vestjylland) købt og sendt to ugentlige 
udsendelser fra Nationalpark TV. TV2 Nord har købt og 
sendt en ugentlig udsendelse fra Nationalpark TV. På 

baggrund af mange positive tilkendegivelser ses det, at 
Nationalpark TV har en stor og trofast seerskare i lokal-
området og det halve Jylland.  

Udsendelserne fra Nationalpark TV kan desuden ses på 
internettet via Vimeo (www.vimeo.com), og er herfra 
indlejret i en lang række hjemmesider som fx www.
nationalparktv.dk, www.danmarksnationalparker.dk. 

Siden den første Nationalpark TV udsendelse juleaftens-
dag 2009 er udsendelser blevet afspillet 111.881 gange 
via vimeo.com. I 2013 alene er udsendelser spillet 
28.917 gange. Langt de fl este seere på nettet kommer 
fra Danmark. Men også folk i Tyskland, Sverige, Norge 
og USA ser udsendelser i et vist omfang. Ikke mindre 
end 110 lande fi gurerer på statistikken, om end det er 
de færreste af disse, hvor der er mange seere. Se bilag 
5 for detaljer om Nationalpark TV på nettet. 

Nationalpark Thys leder har siden 2012 været medlem 
af bestyrelsen for Sendesamvirket Kanal Midt-Vest. 
Udgifter til kørsel forbundet hermed har været dækket 
af sendesamvirket. 

Sendetilladelsen til Nationalpark TV i de to regioner 
ophørte offi cielt med udgangen af 2013. Der er dog i 
samarbejde med Folkekirke TV søgt om mulighed for 
at videreføre Nationalpark TV på tv-sendefl aden som 
lokalt tv i Midt- og Vestjylland. Kulturstyrelsen åbnede 
desuden i slutningen af december mulighed for fortsat 
at sende tv på kanalen, indtil de nye sendetilladelser 
kommer på plads ultimo februar 2014.
 
Ulven fra Thy på museum
Den ulv, der blev fundet død i Nationalpark Thy i 
november 2012, blev efter obduktionen overdraget til 
Statens Naturhistoriske Museum. Efter konservering af 
resterne af den døde ulv, blev ulveskelettet udstillet i 
skolernes vinterferie på Zoologisk Museum i København. 

Henover sommeren indgik ulveskelettet fra National-
park Thy i en udstilling på Thisted Museum om ulven 
i et kulturhistorisk perspektiv. Udstillingen gav ifølge 
museet mange besøgende henover sommeren – bl.a. af 
skoleklasser. 

Nationalparkfond Thy - Årsberetning 2013 

Samling og visning af arrangementer online sker 
gennem deltagelse i et portalsamarbejde med udgangs-
punkt i www.thy360.dk. De mange formidlingsaktø-
rer indtaster arrangementer i kalendersystemet, så 
gæsterne kan se alle relevante arrangementer. Nati-
onalpark Thy trækker et RSS feed til www.nationalp-
arkthy.dk, og indtastningen danner også udgangspunkt 
for den trykte folder. Der afvikles udviklings- og koor-
dinationsmøder ca. hver tredje måned i netværket bag 
portalen.

Nationalpark Thy deltager i ”Annonceringssamarbej-
det Thy-Mors” sammen med Thisted Kommune, Morsø 
Kommune og Naturstyrelsen Thy. Samarbejdet har til 
formål at synliggøre ”ud i naturen” arrangementer i 
lokale dagblade og ugeaviser.

Antallet af formidlere, der er tilknyttet online booking 
af naturvejledere og kulturformidlere er forøget. Der er 
nu tilknyttet 24 formidlere, som står klar til at guide de 
gæster, som booker gennem systemet: http://national-
parker.naturstyrelsen.dk/Thy/Aktuelt/Booking/ 

Med henblik på at få mere viden om gæsternes tilfreds-
hed med arrangementerne og for at få mere viden om, 
hvor de kommer fra, hvordan de bor osv., er indsatsen 
intensiveret for at få formidlerne til at udlevere ”visit-
kort”, som skal lede gæsterne ind på www.dinmening.
nationalparkthy.dk. Her kan turdeltagere give en tilba-
gemelding på deres deltagelse i et arrangement. Det 
har resulteret i ca. 65 evalueringer, hvilket ikke er over-
vældende, men fl ere end det første år. Evalueringerne 
viser dog, at der er tilfredshed med arrangementerne 
og med formidlernes viden.

Naturmad – Mad fra naturen
Projektet skulle udvikle og teste en model, der kan 
inspirere og tilskynde til at bruge naturen som spise-
kammer. Projektet indledtes i 2011, og der gennemfø-
res løbende forskellige arrangementer med udgangs-
punkt i modellen.

Seneste udvikling i projektet er produktionen af fem 
små fi lmklip på www.navnligthy.dk, som giver vejled-

FormidlingsNetværk Nationalpark Thy
FormidlingsNetværket er et åbent netværk for alle, der 
arbejder med formidling i relation til nationalparkens 
område og formål, og som er støttet af Friluftsrådet 
med en bevilling i årene 2011-13. Formidlingsnetværket 
har til formål at koordinere og synliggøre eksisterende 
initiativer samt etablere delprojekter om formidling 
af temaer inden for natur, kulturhistorie og friluftsliv. 
FormidlingsNetværket har desuden i 2013 udviklet en 
applikation til smartphones (se omtale tidligere).     

Arrangementer og arrangementsfoldere
FormidlingsNetværket koordinerer udgivelsen af to 
årlige arrangementsfoldere indeholdende arrangemen-
ter i nationalparken med hhv. 70 arrangementer fra 
april - juni 2013 trykt i 12.000 eksemplarer og 216 
arrangementer fra juli - nov. 2013 trykt i 16.000 eks.

Der er i 2013 sket en øget indsats for at motivere 
arrangører til at afholde fl ere offentlige arrangementer, 
særligt på engelsk og tysk. Indsatsen har båret frugt, 
idet der er sket en stigning i antallet af afholdte offent-
lige arrangementer både på dansk og på tysk/engelsk. 

I 2011 har 2.802 deltaget på 115 ture. 
I 2012 har 4.163 deltaget på 172 ture. 
I 2013 har 6.405 deltaget på 305 ture, heraf 45 arran-
gementer på tysk og 8 på engelsk.

Tallene er ikke fyldestgørende, idet der fi nder et mindre 
antal offentlige arrangementer sted, som vi ikke har 
kunnet indhente data på. Ligeledes har vi fået data på 
arrangementer, som ikke er med i arrangementskalen-
deren.
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ning i at lave mad i naturen:

• Naturmad – generelt, sommer 
• Naturmad – svampe
• Naturmad – blåbær
• Naturmad – havtorn og fi sk
• Naturmad – tranebær og gås

Museet for Thy og Vester Hanherred har haft den udfø-
rende rolle, men projektet er planlagt i samarbejde med 
Naturmadsgruppen, som består af repræsentanter for 
Biologisk Forening for Nordvestjylland og nationalpark-
frivillige med viden om området.

International Nationalparkdag (Day of Parcs) den 24. 
maj 
Successen med Skolernes Nationalparkdag i 2012 blev 
gentaget i 2013, hvor formidlingsnetværket havde 
inviteret ca. 200 lærere og elever fra indskolingen til 
en aktivitetsdag ved Nors Sø. Målet med dagen var at 
skabe opmærksomhed om mulighederne for at lave 
udeskoleaktiviteter og benytte tilbuddene fra de ufor-
melle læringsmiljøer i nationalparken. Derudover skulle 
eleverne have en sjov og lærerig undervisningsdag, 
som giver lyst til at komme mere ud i naturen. Akti-
viteterne var målrettet elever fra 1. - 3. klasse, og de 
deltagende elever og lærere kom fra skoler i Sennels, 
Vestervig, Nors, Klitmøller, Vorupør, Sønderhå-Hørsted 
Friskole og Koldby. Arrangører var: Museet for Thy og 
Vester Hanherred, DGI Smart Sport, Danmarks Jæger-
forbund, Grejbank Nordvest, Naturstyrelsen Thy og 
Nationalpark Thy. Tilbagemeldingerne fra både lærere 
og formidlere var meget positive, og fl ere af vores 
formidlere fortæller, at de på baggrund af nationalpark-
dagene får stadig fl ere henvendelser fra skolerne om 
læring i det fri.

Naturnatten 24. maj ved Nors Sø 
Også i anledning af den Internationale Nationalparkdag 
inviterede ni lokale formidlingsaktører til en aften og 
nat med aktiviteter til både unge og gamle. Ca. 175 
personer (og en Odder) valgte at lægge vejen forbi 
Nebel/badepladsen ved Nors Sø for at deltage i middel-

alderaften og træklatring. Nogle af dem valgte at blive 
natten over for at sove i hængekøjer og tage på fugle-
tur tidligt næste morgen. Arrangørerne bag Naturnatten 
var: Thy Frilufts- og klatreklub, Grejbank Nordvest, 
Museet for Thy og Vester Hanherred, DGI SmartSport, 
Naturevents.dk, Ræhr Hestevognskørsel, Naturstyrelsen 
Thy, Biologisk Forening for Nordvestjylland og National-
park Thy.

Busrute 88
Nordjyllands Trafi kselskab etablerede i sommeren 2013, 
som forsøgsordning, en busrute gennem Nationalpark 
Thy. Nationalparkbusrute 88 tog udgangspunkt i Thisted 
med forbindelse til/fra Aalborg og Viborg. Busrute 88 
har til formål at give turister bedre adgang til seværdig-
hederne i Nationalpark Thy. Parterne bag det nye tiltag 
var – udover trafi kselskabet, Thisted Kommune, Thy 
Turistforening og Nationalpark Thy. Thisted Kommune 
modtog tilskud fra Trafi kstyrelsen til forsøget. 

Busrute 88 kørte to gange ugentlig i seks uger i højsæ-
sonen, og der var tilknyttet en guide, som fortalte om 
Nationalpark Thy undervejs. Ruten blev en stor succes, 
og det var nødvendigt at indsætte 6 ekstra busser for 
at imødekomme efterspørgslen. Derudover blev turen 
ekstraordinært udbudt to gange i efterårsferien.

Med udgangspunkt i den store succes har arrangør-
kredsen besluttet at udvide konceptet, så der i 2014 er 
en nordlig og en sydlig nationalparkrute med i alt tre 
ugentlige afgange i højsæsonen. Desuden hæves prisen 
fra 100 kr. til 125 kr. Turens længde reduceres fra 7 til 
6 timer.

Periodens faglige resultater Nationalparkfond Thy - Årsberetning 2013 
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Nationalparkens hjemmeside
www.nationalparkthy.dk
Hjemmesiden danmarksnationalparker.dk/thy havde i 
2013 65.409 besøg, 203.196 sidevisninger og 50.178 
unikke brugere ifølge Siteimprove, som opgør web-be-
søgsmønstre for Naturstyrelsen, der hoster nationalpar-
kernes hjemmesider.

Besøgstallene viser, at interessen for hjemmesiden var 
størst i sommerperioden, hvor der var omkring dobbelt 
så mange besøgende som i november og december. 

Hjemmesiden blev omfattet af Siteimproves 
besøgsrapporter i april i 2012. Vi har derfor 
ikke noget særligt stort grundlag for at sam-
menligne med tidligere år. En sammenligning 
med perioden april til december 2012 viser 
en lille stigning i det antal besøg, som hjem-
mesiden fi k i samme tidsrum 2013.

Besøgstallene for oktober til december var 
lavere i 2013 sammenlignet med 2012. Det 
skyldes formentlig, at de første observati-
oner af Ulv i Hanstholm Vildtreservat blev 
offentliggjort i midten af oktober 2012 og 
førte til en stor interesse for nationalparken i 
medierne. Denne interesse smittede efter alt at dømme 
af på hjemmesiden og hævede besøgsantallet resten af 
året. Effekten var ikke i samme grad til stede i 2013.

Hvad kigger brugerne efter?
Hjemmesidens mest populære sider opgøres på to 
måder: 1) Hvilke indgangssider brugerne fi nder og 
klikker på som det første, når de går ind på hjemmesi-
den. Og 2) de mest brugte sider samlet set. Den mest 
brugte indgangsside var i 2013 ikke overraskende for-
siden, som var første side på lidt mere end halvdelen af 
alle besøg. De tematiske sider, som oftest blev anvendt 
som indgang til hjemmesiden, handler om Nationalpark 
TV, cykelture, vandring, mobilapplikationen og over-
natningsmuligheder i området. Der er fem af national-
parkens seværdigheder, hvis sider på hjemmesiden var 
blandt de 20 mest brugte indgange. Det drejer sig om 
Lodbjerg Fyr, Bøgsted Rende, Egebaksande og Sjørring 

Sø, Isbjerg samt Ørum og Flade Sø.

Hvordan fi nder brugerne ind på hjemmesiden?
Brugerne kommer ind på danmarksnationalparker.dk/
thy via søgemaskiner, direkte trafi k og links fra eks-
terne sider. I 2013 fandt de fl este brugere ind på hjem-
mesiden ved hjælp af Googles forskellige søgemaskiner. 
Omkring en tredjedel fandt ind ved direkte trafi k, altså 
ved at brugerne skriver Nationalpark Thys egen URL 
(www.nationalparkthy.dk) ind i deres proceslinjer. En 
mindre del fandt desuden frem via eksterne websi-

tes. Blandt disse var de mest trafi kgivende: Facebook.
com, visitthy.dk, naturstyrelsen.dk, museumscenter-
hanstholm.dk, visitnordjylland.dk, nptmaraton.dk samt 
vorupor.dk.

Nationalpark Thy på Facebook
Nationalpark Thy har en virksomhedsprofi l: http://
www.facebook.com/NationalparkThy, som opdateres 
med info om arrangementer og naturens spidsfi ndighe-
der. Primo januar 2014 er der 1542 personer, der har 
tilkendegivet, at de synes godt om siden.

På Facebook er desuden en gruppe kaldet National-
park Thy, som er oprettet af en af nationalparkens 
frivillige støtter (https://www.facebook.com/#!/
groups/58253818134/). Gruppen er for elskere af vores 
storladne, uspolerede, barske, skræmmende, milde og 
vidunderlige natur i Thy. Mange deler her deres oplevel-
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ser med andre bl.a. med fotos fra alle hjørner af natio-
nalparken. Facebook-gruppen har 1448 medlemmer. 

Foredrag om Japetus Steenstrup
I et samarbejde mellem Museet for Thy og Vester Han-
herred, Støtteforeningen for Nationalpark Thy, Biologisk 
Forening for Nordvestjylland, Danmarks Naturfred-
ningsforening og Nationalpark Thy blev der i foråret 
2013 holdt et offentligt foredrag om Japetus Steen-
strup i anledning af 200-året for hans fødsel. Japetus 
Steenstrup var præstesøn født i Vang og opvokset i 
Thy. Steenstrup spillede i sit voksenliv en betydelig 
rolle i dansk zoologi, bl.a. i forbindelse med det, der i 
dag er Statens Naturhistoriske Museum. Museumspæ-
dagog Svend Sørensen fra Museet for Thy og Vester 
Hanherred fortalte om Japetus Steenstrups barndom i 
Thy, mens professor emeritus Niels Peder Kristensen, 
Statens Naturhistoriske Museum fortalte om Japetus 
Steenstrups betydning for dansk zoologi. 

Informationsvirksomhed i øvrigt
Informationsvirksomhed og markedsføring i øvrigt af 
Nationalpark Thy kan i 2013 opgøres i følgende:

• Samarbejde med Thy Turistbureau om udgivelse af 
den årlige Thyguide, deltagelse i feriemesse og bidrag 
til norsk turistguide

• Redigering og genoptryk af folderen ”Nationalpark 
Thy” på 3 dansk, engelsk og tysk. 

• Distribution af folderen ”Nationalpark Thy” (ca. 
75.000 eksemplarer) til turistbureauer, motorvejshol-
depladser og overnatningssteder i det nordlige Jylland, 
samt ved hjælp af Naturstyrelsen Thy i folderkasser 
rundt omkring i nationalparkens område

• Ny udgave af folderen ”Stenbjerg Redningsmuseum” 
på dansk, samt oversættelse af folderen til engelsk og 
tysk, som den ikke tidligere har været udgivet på.  

• Oversættelse og tryk af fi re af Naturstyrelsen Thys 
nye vandretursfoldere til henholdsvis tysk og engelsk, 
der ikke tidligere har været udgivet, men som har 
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været efterspurgt af nationalparkens gæster gennem 
fl ere år

• Artikler og annoncer i den lokale turistavis ”Turist i 
Thy”

• Produktion af ”Free Cards” til gratis uddeling på caféer 
m.v. i danske storbyer: ”Vildmarken kalder – skal du 
med?”

Økonomisk vægter redigering og genoptryk og distri-
bution af folderen ”Nationalpark Thy” og medvirken til 
udgivelsen af Thy Guiden mest. Dette afspejler en stra-
tegi om at markedsføre nationalparken i samarbejde 
med Thy Turistforening og gennem nationalparkens 
egen folder. 

Overordnet er strategien således, at Nationalpark Thy 
er den attraktion, som turisterhvervet kan markedsføre 
egne tilbud på. Nationalparkens forpligtelse i den sam-
menhæng er dermed primært at informere om natur- 
og kulturindhold, samt give information om og synlig-
gøre oplevelsesmuligheder for nationalparkens gæster. 

2.2.6 Projekter, der støtter en udvikling til gavn    
for lokalsamfundet                                                        

Formål: at støtte en udvikling til gavn for lokalsamfun-
det, herunder erhvervslivet, med respekt for beskyttel-
sesinteresserne. 

Målsætninger: Udviklingen af friluftsliv og turisme skal 
ske på et bæredygtigt grundlag. Udviklingen af natio-
nalparken skal ske i samspil med omgivelserne. 

Involvering af frivillige
En fuldstændig opgørelse af de mange frivillige timer, 
der lægges i at udvikle og drive Nationalpark Thy, lader 
sig ikke gøre. Alene de mange mennesker, der deltager 
i udvalg, styregrupper, råd og bestyrelse som repræ-
sentanter for respektive foreninger har et omfang, så 
det vanskeligt kan gøres op. Både dette organisatoriske 
arbejde og arbejdet i udviklingsprojekter gennemført 
af frivillige har en uvurderlig værdi for udviklingen af 
”vores” nationalpark i Thy i et tæt samspil med omgi-
velserne. 

Figuren her viser udviklingsprojekter, der er gennem-
ført i samarbejde med frivillige borgere. Oversigten 
viser, at der er projekter, der lever over fl ere år, og at 
nye projekter er kommet til i 2013. Fire nye projekter 
er således sat i gang som pilotprojekter i 2013, og alle 

disse fortsætter eller gentages i 2014. 
Projekterne udvikles i tæt samarbejde 
med de implicerede frivillige inden for 
nationalparkplanens rammer. 

Gruppen af frivillige er vokset støt, ved at 
mennesker selv har henvendt sig til natio-
nalparkens frivilligkoordinator, eller ved at 
sekretariatet har opfordret til at deltage i 
nye projekter. 

Som det ses af fi guren herunder, er der 
i 2013 114 frivillige borgere involveret i 
udviklingsprojekter i samarbejde natio-
nalparken, hvilket er en markant stigning. 
Stigningen er et resultat af, at fl ere har 
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meldt sig til de fortløbende projekter, samt at der er 
kommet fl ere nye projekter til. 

Når de nye projekter i 2013 er ude over deres pilotfase, 
bliver der inviteret fl ere til at deltage. 

Frivillige Nationalparkværter udgør en kernegruppe af 
mennesker, der tager imod gæster i nationalparken. I 
2013 var i alt 34 personer Frivillige Nationalparkværter. 
Nationalpark-værterne stiller deres viden om lokalom-
rådet og særlige interesse indenfor fx fl ora, kultur eller 
kystfi skeri til rådighed. For at sikre, at alle har en basal 
viden om nationalparken, er det obligatorisk at deltage 
i fi re basiskurser: Om nationalparken, færdselsregler i 
naturen, værtskab og førstehjælp. Herudover tilbydes 
mere specifi kke kurser om emner i forbindelse med 
natur, kultur og formidling. Dertil kommer tilbud om at 
medvirke i ekskursioner og jævnlige møder for at have 
opdateret viden og have inspiration til aktiviteter. Det 
betyder, at vi i dag i Nationalpark Thy har en gruppe 
velkvalifi cerede og stærkt engagerede værter, som 
er gode ambassadører til glæde for områdets mange 
gæster. 

Den årlige ekskursion var i 2013 udvidet til en tre dages 
studietur i september til nationalparker i Vadehavet på 
den danske og tyske side af grænsen. Formålene med 
turen var at besøge andre nationalparker, og få viden 
og inspiration om deres arbejde, organisation og sam-
arbejde med frivillige, at opleve forskellige måder at 
formidle både i naturen og i formidlingscentre, at træne 
sine tyske sprogkundskaber, samt at have en hyggelig 
tur sammen. Gruppen blev meget venligt modtaget i de 
to nationalparker og fi k gode introduktioner til ste-
derne og deres arbejde. 25 Frivillige Nationalparkværter 
deltog i turen. Friluftsrådet afholdt halvdelen af udgif-
terne, via en bevilling til det tre årige formidlingspro-
jekt, der sluttede med udgangen af 2013. 

Nationalparkværter i informationshuset på Stenbjerg       
Landingsplads
Informationshuset på Stenbjerg Landingsplads har 
siden åbningen i 2010 for en stor del været vareta-
get af Frivillige Nationalparkværter. Som det fremgår 

af diagrammet blev gæsterne modtaget af frivillige 
næsten alle åbningsdage i 2013 (fra april til og med 
oktober kl.13 -17) Værterne tager stor del i, at stedet 
præsenterer sig pænt, nogle medbringer små effek-
ter eller blomster, som giver anledning til en god snak 
med gæsterne. De ”gamle” værter tager sig godt af 
nye værter og deler gerne erfaringer og tager vagter 
sammen med nye som oplæring. Flere gæster kommer 
igen, netop fordi de vil hilse på en, de kender, eller fordi 
dagens nye vært har en anden viden og ny inspiration 
til oplevelser i nationalparken.

Nationalparkværter på guidede ture og events
Ca. 10 af nationalparkværterne tilbyder sig som tur-
guide på bestilte ture i formidlings-netværkets boo-
kingsystem, til Limfjordsfortællinger ved Stenbjerg 
Landingsplads eller arrangerer offentlige ture, som 
annonceres i kalenderen Thy360.dk. I 2013 var de 

• fortællere på Støtteforeningens Gå i Gang ture i Nati-
onalpark Thy
• guider på Limfjordsfortællinger ved Stenbjerg 
Landingsplads
• arrangører og guider af en række offentlige og 
guidede ture.  

Desuden arrangerede mindre grupper af national-
parkværterne:

• To familiedage med leg og aktiviteter for børn og 
deres familie ved Stenbjerg Landingsplads
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Bemanding af Stenbjerg
Landingsplads af frivillige 2010 2013

• Seks dage med røgning og smagning af fi sk ved Sten-
bjerg Landingsplads
• Tre dage for de ældste børnehavebørn i Thisted 
Kommune ved Nors Sø, Bøgested Rende og Lodbjerg 
Fyr. Arrangeret i samarbejde med Naturstyrelsen Thy.

Nationalparkværter ved åbningsdage på Lodbjerg Fyr
Fem håndplukkede mennesker sagde ja til at være 
Frivillige Fyrvagter på i alt otte åbningsdage i juli og 
august måned samt ved et Åbent Fyr arrangementet i 
oktober. Projektet blev søsat i al hast som et pilotpro-
jekt i udviklingen af Lodbjerg Fyr som formidlingssted i 
Nationalpark Thy. Gruppen klargjorde en første, interi-
mistisk version af ”Fyrmesterens Stue” med rengøring 
og indretning med gamle møbler, så den stod klar til at 
tage imod gæster. Deltagerne i gruppen tog ikke kun 
imod gæster og besvarede spørgsmål, men udleverede 
også spørgeskemaer, skrev dagbog, talte gæster og 
bidrog dermed med væsentlig viden til videreudvikling 
af projektet. Med pilotprojektet er Nationalpark Thy 
samt gruppen fra 2013 klar til at indbyde fl ere frivillige 
til at deltage i udviklingen af ”Fyrmesterens Stue” i det 
fremtidige formidlingsprojekt på fyret (se mere om pro-
jektet i afsnit 2.2.3).

Stivogtere
Støtteforeningen Nationalpark Thy er tovholder i stivog-
terprojektet, der har et halvt hundrede frivillige. Stivog-
terne adopterer en afmærket vandresti i Nationalpark 
Thy og forpligter sig til at gennemgå stien med jævne 
mellemrum, fjerne affald og give besked om væltede 
træer og lignende. Støtteforeningen arrangerede i 2013 
i samarbejde med Naturstyrelsen Thy og Nationalpark 
Thy en tur til Agger og Flade sø med efterfølgende 
informationsmøde for stivogterne.

Pilotprojekt: Sommer-camp for unge studerende
I uge 34 afholdt Nationalpark Thy i samarbejde med 
Naturstyrelsen Thy en sommer-camp / arbejdslejr, 
hvor deltagerne i fem dage arbejdede, lærte om natio-
nalparken og hyggede sig på en primitiv teltlejr på en 
shelterplads i Tvorup Klitplantage. På lejren deltog i alt 
15 studerende fra universiteter i København, Aarhus og 
Aalborg – de fl este med studieretninger indenfor natur, 

landskab og geografi . Deltagerne fi k forplejning m.m. 
betalt. Grejbank Nordvest bidrog til pilotprojektet med 
udlån af cykler, telte mm.

Projektet var et pilotprojekt med det formål:
• At inddrage unge i Nationalpark Thys og Naturstyrel-
sen Thys arbejde med frivillige.
• At gøre universitetsstuderende interesserede i vores 
område med henblik på at tiltrække
studerende til projektskrivning, praktikophold og frem-
tidigt arbejde.
• At danne et erfaringsgrundlag til at afholde lignende 
summercamps.

Ud over praktisk arbejde i naturen mødte deltagerne 
ansatte fra Naturstyrelsen Thy og Nationalpark Thy 
samt frivillige nationalparkværter. Mødet gav inspiration 
til forskellige måder at arbejde med natur og gav viden 
om nationalparken. Alle deltagere var meget tilfredse 
med lejren. Med dette pilotprojekt har vi en god erfa-
ring til at videreudvikle afholdelse af sådanne lejre i 
fremtiden. 
 
Naturens besøgsvenner
Naturens besøgsvenner registrerer værdifulde fore-
komster af planter i Nationalpark Thy, så vi har viden 
om forekomsternes bestand, udvikling og eventuelle 
trusler. For at være med i projektet skal man have et 
vist plantekendskab. Som pilotprojekt er det sat i gang 
med 11 håndplukkede frivillige, men gruppen forventes 
udvidet, når erfaringerne fra denne del er høstet. Pro-
jektet gennemføres sammen med Biologisk Forening for 
Nordvestjylland (se mere om projektet i afsnit 2.2.1). 

Sæt frivillige på dagsordenen i nationalparkerne
En ny inspirerende publikation fra Friluftsrådet sætter 
fokus på de mange fordele, muligheder, overvejelser 
og glæder, der er ved samarbejdet med frivillige ude i 
naturen. Publikationen ”Sæt frivillige på dagsordenen 
- i nationalparkerne” henvender sig til dem, der arbej-
der med aktive borgere, frivilligpolitik, rekruttering og 
anerkendelse og hvordan frivillige giver merværdi til 
naturen. Baggrunden for publikationen fi ndes i de tre 
danske nationalparker og den er tydeligt inspireret af 



5150

Nationalpark Thys frivilligsatsning. Inspirationskatalo-
get indeholder mange gode eksempler og værdifulde 
råd, som sagtens kan bruges også ift. byens grønne 
områder, naturparker og andre større natur- og frilufts-
områder.

Publikationen har som mål at inspirere organisatio-
nerne til at inddrage andre frivillige end dem, som 
allerede er medlem og på den måde være katalysator 
for et tættere samarbejde mellem myndigheder, lods-
ejere og aktive borgere. Målet med ”Sæt frivillige på 
dagsordenen” har desuden været at præsentere de 
centrale overvejelser, der indgår i arbejdet med frivil-
lige. Endvidere omtales en række gode eksempler fra 
ind-og udland på frivilligt arbejde i naturen. Fokus har 
været på modeller, der virker som inspiration for andre. 
Publikationen indeholder både danske og udenlandske 
eksempler og breder sig over så forskellige emner som 
bioblitz, summercamps, forsikringsforhold og forslag til 
konkrete opgaver, de frivillige kan løse.

Friluftsrådet har et mål om at femdoble antallet af fri-
villige på frilufts- og naturområdet inden 2020. Det skal 
bl.a. ske ved at udvikle nye måder at involvere frivillige 
på, gennem frivilligprogrammer i naturparker og natio-
nalparker, ved at understøtte kommunernes inddragelse 
af frivillige på det grønne område og igangsætte en 
række demonstrationsprojekter, der afprøver idéen om 
brugerstyrede natur- og friluftsområder. Publikationen 
er en appetitvækker til at nå dette mål. En linksamling 
bagest i publikationen gør det nemt at fi nde henvisnin-
ger til hvor der kan fi ndes mere om frivillige i naturen 
og ledelse af frivillige.

Certifi cering af fødevarer
Certifi ceringsudvalget vedrørende fødevarer behand-
lede i 2013 4 ansøgninger om brug af nationalparkens 
logo. Tilladelse blev således givet til at bruge logoet i 
forbindelse med urter og bær, sanket i nationalparken 
af en socialøkonomisk virksomhed, til videresalg til fx 
restauranter m.m.. Tilladelse blev desuden givet til øl, 
kryddersnapse, marmelade, pesto, kryddersalt og blom-
stersukker med oprindelse i råvarer, dyrket eller samlet 
i Nationalpark Thy. 
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Samlet set er der således 22 producenter/virksomheder, 
som har tilladelse til at bruge logoet i et eller fl ere led i 
produktionen af fødevarer med tilknytning til National-
park Thy. 

En evaluering af de indgåede aftaler i sommeren 2013 
har vist, at især honningproducenterne har oplevet en 
øget omsætning, efter de satte logoet på – en øgning 
på typisk 20-30 %. Langt de fl este af producenterne 
afsætter produkterne i lokalområdet. 

Flere af producenterne har desuden været med til at 
etablere Foreningen for Regional Madkultur Thy-Mors. 

Nationalpark FormidlingsPartnere 
FormidlingsNetværket i Nationalpark Thy har udviklet et 
koncept, som kan anvendes som et overordnet Nati-
onalpark Thy Partnerprogram. Det skal sikre, at de inte-
ressenter, som ønsker at drage fordel af nationalpar-
kens brand og logo m.v., leverer ydelser og produkter 
af en høj kvalitet. Specifi kt er der lavet et kriteriedoku-
ment til interessentgruppen ”virksomheder og perso-
ner, der udbyder oplevelser eller personlig formidling i 
Nationalpark Thy”.

Partnerprogrammet blev godkendt i nationalparkens 
bestyrelse i januar 2012. Indtil nu er følgende blevet 
partnere: 
• Thomas Kolding, Grejbank Nordvest
• Søren Kiel Andersen, Limfjordscentret
• Jess Bøger, Nystrup Camping 
• Egon Jessen Nielsen, Natur & Kultur
• Allan Christiansen, Naturevents
• Per Kiel Andersen, Danmarks Jægerforbund 
• Lars Ole Andersen, Danmarks Jægerforbund
• Elsemarie Nielsen, Nielsen Bioconsult

Styregruppen for FormidlingsNetværket har besluttet, 
at alle formidlere, som er med i bookingsystemet skal 
være nationalparkpartnere inden udgangen af juni 
2014. Det forventes derfor, at antallet af partnere vil 
stige i 2014.

Erhvervsudvikling i Nationalpark Thy – net-
værksdannelse og kompetenceudvikling. 
Nationalpark Thy fi k i efteråret 2012 midler fra Region 
Nordjylland til i 2013 at gennemføre en foranalyse, 
som skulle afdække potentialer og barrierer for at 
etablere og udvikle stærke erhvervssamarbejder og 
netværk med fokus på bæredygtighed og National-
park Thys naturgivne ressourcer. Midlerne er især 
givet til ansættelse af en projektleder gennem 11 
måneder i 2013. 

Analysen har konkretiseret en række strategiske 
netværk, som via deres brede forankring og fælles 
interessesfære, vurderes at være levedygtige. Arbej-
det med at identifi cere deltagerne og deres fælles 
interesse har været medvirkende til at konkretisere, 
hvordan bæredygtig erhvervsudvikling kan indtænkes 
i Nationalpark Thy på en sådan måde, at både natur- 
og miljøhensyn kombineres med et ønske om øget 
beskæftigelse i lokalområdet. Derved har de eksterne 
samarbejdspartnere fået en idé om, hvordan deres 
fremtidige samarbejde med Nationalpark Thy kan 
fi nde sted og medvirke til en bæredygtig udvikling i 
lokalsamfundet. 

I løbet af projektperioden er der etableret en række 
netværk: Sanke- og Fødevare Netværk, Jysk Kvæg 
Netværk, Det Grønne Møbel Netværk og FriluftsNet-
værk. I netværkene er der allerede identifi ceret og 
delvist skitseret en række udviklingsprojekter. Udvik-
lingsarbejdet har tydeliggjort behovet for en mere 
langsigtet indsats på erhvervsområdet. Nationalpark 
Thy har derfor af egne midler forlænget projektlede-
rens kontrakt ind i 2014 med henblik på at etablere 
et fi nansieringsgrundlag til at realisere en række af de 
identifi cerede projekter. 

En erhvervsstrategi i Nationalpark Thy bør være øko-
nomisk-, miljømæssigt- og socialt bæredygtig. Den 
økonomisk bæredygtige strategi for erhvervsudvikling 
i Nationalpark Thy skal derfor fastholde eller forbedre 
biodiversiteten i forhold til de naturgivne rammer. Den 
miljømæssige bæredygtighed skal tage udgangspunkt 
i den bedste tilgængelige viden på området og derud-

fra tilrettelægge en udviklingsstrategi som kan forbedre 
Nationalpark Thys naturtypers indhold. Den sociale 
bæredygtighed handler om at forbedre beskæftigelses-
mulighederne i lokalområdet i tilknytning til National-
park Thy. 

Erhvervsstrategien er delvist baseret på det grundige 
forarbejde til nationalparkplanen. Forarbejdet skitserede 
et behov for en mere grundig undersøgelse af, hvad 
turisterne efterspørger. Endvidere var der et ønske om 
at identifi cere Nationalparkens eksponering i mediebille-
det, og hvordan medierne tolkede nationalparken.   

Projekterne og netværkene spænder vidt og afspejler 
på denne måde de mangfoldige emner, som foranalysen 
har arbejdet med. Mangfoldigheden afspejler også den 
kompleksitet, som regional udvikling og naturbeskyt-
telse nødvendigvis må færdes i. Netop mangfoldigheden 
ses her som en styrke, som er med til at sikre en solid 
forankring, ikke kun af netværkene og projekterne, 
men også af beskyttelsen af naturen i Nationalpark Thy. 

De bevilligede midler fra Vækstforum i Region Nordjyl-
land har tydeliggjort behovet og mulighederne for at 
udvikle erhverv i tilknytning til Nationalpark Thy. For-
projektet identifi cerede en række hovedindsatsområder 
for bæredygtig erhvervsudvikling i relation til National-
park Thy: Fødevarer, Non food området og turisme.  

Fødevareområdet
Sanke- og Fødevare-Netværk 
Social bæredygtighed har været i højsædet i dette 
projekt. Gennem samtaler med Jobcenteret, Beskæf-
tigelsesområdet, visitationsmyndighederne og insti-
tutioner i Thisted Kommune afdækkedes et behov for 
at kunne lave en form for arbejdsmarkedsprøvning af 
langtidsledige/sygemeldte. Netop denne målgruppe 
kunne trives og udvikle sig ved at arbejde ude i Natio-
nalpark Thy fx med sankning af planter til brug i restau-
ranter m.m. i området.
 
Bestræbelserne blev kronet ved etableringen af Dan-
marks første socialøkonomiske sankevirksomhed: 
Elmelund. Elmelund kan med deres deltagere i STU-for-
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løbet (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse), bruge 
indsamlingen af planter, bær og blomster fra National-
park Thy i arbejdet med at give deltagerne kompeten-
cer til at leve et aktivt og selvstændigt liv. Samtidigt 
betyder den momsregistrerede virksomhed, at de nu 
kan levere begrænsede mængder af råvarer til enkelte 
virksomheder, som ønsker at anvende fødevarer fra 
Nationalpark Thy. Derved er der nu skabt en begrænset 
leveringsmulighed, som fremmer de regionale føde-
vareproducenter, giver mulighed for at etablere nye 
produktlinjer og styrker storkøkkener og restauranter, 
som efterspørger Nationalpark Thy produkter til deres 
regionale retter. 

Målet med de socialøkonomiske virksomheder er stille 
og roligt at få etableret en procedure for indsamling 
af produkter fra Nationalpark Thy: Hvad kan og må 
indsamles? Hvor kan det indsamles? Hvordan kan det 
indsamles? Hvordan skal det opbevares og transpor-
teres? Hvordan skal det sælges? Disse og mange fl ere 
spørgsmål kan i fred og ro blive afdækket nu i dialog 
med de relevante aktører, bl.a. Naturstyrelsen Thy, der 
som ejer af 75 % af nationalparken kan give tilladelse 
til sankning. 

Evaluering af certifi ceringen af fødevarer
Arbejdet med regionale produkter er sideløbende blevet 
fuldt op af en evaluering af Nationalpark Thys eksiste-
rende certifi cering af fødevarer. Ordningen går ud på at 
fremme en lokal bæredygtig og økologisk produktion af 
fødevarer i Nationalpark Thy, ved at give producenterne 
lov til at anvende Nationalpark Thy logoet på deres pro-
dukter. Det viste sig, at logoet generelt resulterede i en 
markant omsætningsforøgelse. Ved hjælp af certifi ce-
ringen kan Nationalpark Thy således fremme en udvik-
ling som gavner naturindholdet i nationalparken, ved 
f.eks. at fremme afgræsning og honningproduktion.

Jysk Kvæg Netværk
Historisk har studedriften haft stor økonomisk og kultu-
rel betydning for Thy. Studedriften har fundet sted med 
husdyrracer, der i dag ikke anvendes så meget – hoved-

sageligt jysk kvæg. Jysk kvæg vurderes interessant i 
naturplejesammenhæng, da de på grund af en mindre 
størrelse afgræsser et større område og er mere nøj-
somme. Etableringen af en større bedrift i og omkring 
Nationalpark Thy kan være med til at fremme genbe-
varingsarbejdet for denne sjældne husdyrrace. Der har 
vist sig interesse for at aftage produkter fra jysk kvæg. 
Det vurderes endvidere, at der er arealer i og omkring 
Nationalpark Thy som kunne afgræsses mere, end det 
sker i dag. Der er således bestræbelser fremme på at 
undersøge mulighederne for at få etableret en bedrift 
med jysk kvæg i nærheden af nationalparken. Også her 
er der et samarbejde mellem lokale og regionale føde-
vareaktører med henblik på at undersøge muligheder 
og barrierer for en sådan produktion. Samt dens mulige 
konsekvenser på naturen.

Non Food området
Det grønne møbel netværk 
Nationalpark Thys klitheder blev i slutningen af 1800 
tallet og i begyndelsen af 1900- tallet beplantet med 
bl.a. Bjerg- og Klitfyr. Disse arter er ikke naturligt hjem-
mehørende i Danmark og skaber problemer med tilgro-
ning på klithederne. Målet er derfor at få store dele af 
dem skovet og enten genskabe klithede i overgangszo-
ner eller få skabt en mere naturlig skov. I dag skover 
Naturstyrelsen sådanne arealer især med henblik på 
produktion af fl is til fjernvarmeproduktion. 

For at medvirke til at skabe en bedre økonomi, der kan 
fremme rydningen, er det foreslået at skabe højværdi-
produkter ud af de krogede Klit- og Bjergfyr. Sammen 
med bl.a. Aalborg Universitet arbejdes der med at lave 
et projekt, der kan identifi cere og udvikle regionens 
møbeldesign. Målet er dels at færdiguddannede arki-
tekter designer turistsouvenirs og møbler, dels at give 
mulighed for en mere industriel anvendelse af Bjerg- og 
Klitfyrtømmer. De udviklede designs skal derfor pro-
duktmodnes på lokale snedkerværksteder, som så kan 
udvikle nye produktlinjer og derved fastholde en lokal 
beskæftigelse. Det er tanken, at socialøkonomiske virk-
somheder står for at identifi cere og levere grovforarbej-
det tømmer til snedkerne. 

Turisme
Revitalisering af sommerhusene 
Udlejningssommerhusene i Thy ligger i mange tilfælde 
i den billigere ende i forhold til sammenlignelige udlej-
ningshuse i f.eks. Jammerbugt kommune, hvad angår 
udlejningspris. Sammen med repræsentanter for udlej-
ningsbranchen, Passivhus Nordvest, fi nansieringssel-
skaber og Thisted Kommune er der skaffet fi nansiering 
til at afholde et forløb med fokus på at opkvalifi cere 
sommerhusene via både bolig- og energiforbedringer, 
men også via naturplejetiltag. Målet er både at gøre 
det mere attraktivt at leje huse i og nær Nationalpark 
Thy, og skabe en bedre indtjening i udlejningsbran-
chen. Endelig er målet at sætte fokus på anvendelsen 
af ikke-hjemmehørende planter i sommerhusområ-
derne og pege på nogle alternativer til plantevalget. 
Der udgives et magasin. Magasinet udsendes til 3000 
sommerhus ejere i området. Der afholdes derudover en 
messe. 

”Kysten som Servicelandskab” 
Center for Kystturisme gennemfører i samarbejde med 
Visit Nordjylland og de tre danske nationalparker et 
projekt, som har fokus på at styrke serviceniveauet 
overfor turisterne i nationalparkerne. Nationalpark Thy 
har således medvirket i projektet.  

Visit Nordjylland, Visit Thy, Center for Kystturisme og 
Nationalpark Thy har udviklet kriterier for en kvan-
titativ, internetbaseret undersøgelse gennemført af 
Epinion. Undersøgelsen skulle afdække muligheder for 
erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturområder, 
herunder kendskabet til Nationalpark Thy i Danmark, 
samt i nærmarkederne: Tyskland, Norge, Sverige 
og Holland. Over 6000 interviews blev foretaget og 
resultatet blev en rapport, som afdækker turisternes 
demografi  og præferencer. Rapporten har været med 
til at afdække målgruppernes potentielle interesser 
og dermed givet Nationalpark Thy og andre et bedre 
billede af, hvad der trækker turisterne til området, og 
hvad der kan forbedres, for at de får en bedre ople-
velse. Den internetbaserede undersøgelse er fulgt op af 
spørgeundersøgelser af de turister, som rent faktisk var 
i området. 

Undersøgelsen viste, at 49 % af danskerne kendte til 
Nationalpark Thy, mens kun 35 % kendte nationalpar-
ken i Vadehavet og 32 % nationalparken i Mols Bjerge. 
Blandt vore nabolande er kendskabet under 10 %. 

Undersøgelsen viste desuden, at turisterne har stor 
fokus på de store naturområder og på, at det er en 
nationalpark. Nationalparkbegrebet er dog mest attrak-
tivt for danskerne. Tyskerne vurderer Nationalpark Thy 
som mere attraktiv end de andre nationalparker. Udover 
naturen er det vigtigste for de adspurgte danskere, at 
der er gode, afmærkede stier og velindrettede lejrplad-
ser. Især nordmænd tiltrækkes af vildmarken. Både 
nordmænd og tyskere efterspørger service, og at der 
er nogen, som har tænkt tanker og løst kommende 
problemer for dem.

Sammenlignes denne undersøgelse med en undersø-
gelse af 28 andre kystdestinationer ses det, at naturen 
i Nationalpark Thy vægtes højest. Undersøgelsen viser 
desuden, at serviceniveauet i området med fordel kan 
højnes. 

Der er i projektet ”Kysten som Servicelandskab” i Thy 
identifi ceret 26 lokale partnere. Det er små og mellem-
store lokale virksomheder indenfor friluftsliv, indkvarte-
ring, restauration, detailhandel m.m. Partnerne deltager 
i et efteruddannelsesforløb, som øger deres kendskab til 
Nationalpark Thy og styrker deres produktkendskab og 
serviceniveau. Med projektet øges kendskabet til Nati-
onalpark Thy blandt virksomhederne, samtidigt med 
at synergieffekterne forhåbentligt gør, at der kan blive 
udviklet nye fælles produkter. 

Infomedia – analyse af Nationalpark Thys medieekspo-
nering
Som led i projektet om erhvervsudvikling har natio-
nalparken desuden bestilt en analyse hos Infomedia, 
der viser Nationalpark Thys medieeksponering i 2013. 
I korte træk afslørede undersøgelsen, at 966 artik-
ler omtalte Nationalpark Thy – primært i de skrevne 
medier. Antallet af artikler samt deres eksponering i 
regionale og landsdækkende medier resulterede i at 

Nationalparkfond Thy - Årsberetning 2013 Periodens faglige resultater



5554

over 82 millioner teoretisk havde læst eller set artik-
lerne. Omregnes antallet af artikler til annoncekro-
ner, svarer det til en markedsføringsmæssig værdi på 
næsten 14 millioner kr i 2013. Dertil kommer en ikke 
opgjort værdi af Nationalpark TV.  

6 søgeord (natur, turisme, friluftsliv, undervisning, 
erhverv og ferie) blev i analysen kombineret med Nati-
onalpark Thy. Søgeordene medvirkede i 205 af de 966 
artikler. Heraf forekom ”natur” i de 152 artikler (dvs. 74 
% af artiklerne med de udvalgte søgeord). 

Artiklerne stammede fra 43 % vedkommende fra regi-
onale og lokale dagblade, 30 % af artiklerne kom fra 
blandt andet disse dagblades web udgaver. National-
park Thy har en stor lokal bevågenhed. Dette afspejler 
sig også i fordelingen af medier. 

Ser vi på fordelingen af omtaler, så er udgangspunk-
tet 380 omtaler i alt. Over halvdelen af omtalerne blev 
bragt i Thisted Dagblad. Efterfølgende var Nordjyske 
Stiftstidende det mest markante regionale medie. Kun 
10,5 % stammer fra de landsdækkende medier. 

Vandreferier i Nationalpark Thy
 Visit Thy har opnået stor succes med de vandreferier, 
som er udviklet i et samarbejde med Naturstyrelsen 
Thy. I 2013 er der gennemført syv fuldt bookede van-
dreferier. Til sammenligning blev der gennemført fi re 
fuldt bookede vandreferier i 2012.

Powered by Cycling - Panorama
Se afsnittet om cykelturisme i Nationalpark Thy under 
afsnit 2.2.4. 

2.2.7 Projektansøgninger

Nationalpark Thy har i 2013 søgt om midler fra:

• Friluftsrådet vedr. løntilskud m.m. til formidlingsnet-
værket inkl. skoleprojekt for 2014-16. Ansøgningen 
blev imødekommet med 1.170.000 kr.

• Friluftsrådet vedr. tre workshops om den nye skole-
reform i de danske nationalparker. Ansøgningen blev 
imødekommet med 75.000 kr. 

• Færchfonden vedr. forprojekt om Lodbjerg Fyr. Ansøg-
ningen blev imødekommet med det ansøgte beløb på 
100.000 kr. 

• Færchfonden vedr. hovedprojekt om restaurering og 
formidling i tilknytning til Lodbjerg Fyr. Ansøgningen 
blev delvist imødekommet med en donation på 1,5 mio. 
kr. Der har været indledende kontakt til en anden fond 
med henblik på ansøgning primo 2014.   
 
2.2.8 Tilsagn om tilskud                                              
Nationalpark Thys bestyrelse har i perioden givet støtte 
til Thisted Gymnastik og Idrætsforening som navne-
sponsorat for Nationalpark Thy Marathon samt til afhol-
delse af en opera i det fri i Nationalpark Thy. Operaen 
blev dog ikke gennemført i 2013, men ventes gennem-
ført i 2014.

Naturstyrelsen har i 2013 udarbejdet en vejledning 
om administration af tilskud, som vil fi nde anvendelse 
fremover. Vejledningen handler bl.a. om at etablere 
relevante tilskudsordninger, der kan medvirke til at gen-
nemføre nationalparkplanen.  

2.2.9 Netværk og samarbejde                                        
Nationalparkens sekretariat har i 2013 videreudbyg-
get et rigt netværk af samarbejdsparter. Grundtanken 
bag meget af arbejdet i nationalparkens sekretariat 
er, at det er af største vigtighed at aktivere de mange 
kræfter, der fi ndes i samfundet omkring os – lokalt, 
regionalt, nationalt og internationalt – som arbej-
der med emner af relevans for Nationalpark Thy. Det 

handler i høj grad om, gennem samarbejde at få et 
resultat, der bliver større end summen af de enkelte 
dele. De forskellige netværk kan dels bruges til at give 
inspiration til Nationalpark Thys drift, udvikling og infor-
mationsvirksomhed, dels skabe direkte samarbejdspro-
jekter, dels tiltrække opmærksomheden om National-
park Thy som fx feriemål og forskningsobjekt. 

Når det er muligt og relevant, deltager en af National-
park Thy’s medarbejdere derfor fx i møder, konferencer 
og workshops arrangeret af EUROPARC Federation. 
Dertil kommer medvirken ved møder, konferencer 
og workshops i en række relevante fora og netværk i 
Danmark, Nordjylland og Thy. 
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2.3 Redegørelse for reservation                                    

Bestyrelsen for Nationalparkfond Thy har reserveret 
1.820.000 kr fra 2013, som det fremgår af 
nedenstående tabel til videreførsel af aktiviteter i 2014 
og 2015 (tallene er i mio. kr).  

Reservationen er som følger:

2.3 Redegørelse for reservation

Opgave  
(beløb i mio. kr) 

Reserveret
år

Reservation
primo

Forbrug i 
året

Reserveret
ultimo 

Forventet
afslutning 

Naturforbedring Agger Tange 2012 0,20 0 0,20 2015
Lobeliesøer 2013 0,07 0,02 0,08 2014
Naturovervågning 2013 0,26 0,10 0,16 2014
Konvertering af nål til løv 2013 0,35 0,11 0,24 2014
Krondyr 2013 0,10 0,03 0,07 2014
Nationalpark TV 2013 1,85 1,40 0,45 2014
Nationalparkcenter Thy 2013 0,50 0,10 0,40 2014
Lodbjerg Fyr forprojekt 2013 0,26 0,20 0,06 2014
Sandflugt og bebyggelse 2013 0,10 0 0,10 2014
Litteraturbase 2013 0,15 0,09 0,06 2014
I alt 1,82 

Bilag 1: Regnskab og bevilling
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Bilag 2: Nationalparkfond Thys bestyrelse 

 Bestyrelsen 2009-12 Bestyrelsen 2013-16 
Ejner Frøkjær (formand) Ejner Frøkjær (formand) 

Thisted Kommune Ole Westergaard 
(næstformand) 

Ole Westergaard2

(næstformand) 
Danmarks 
Naturfredningsforening 

Helle Sievertsen Jens Brolev 

Friluftsrådet Hans Chr. Mikkelsen (2012) 
Jacob Funder (2009-2012) 

Ingrid Agerholm 

Visit Denmark Sisse Wildt Ole Riis Christensen 
Landbrug og Fødevarer Bodil Gyldenkerne (2009-12) 

Niels Jørgen Pedersen (2009) 
Niels Jørgen Pedersen 

Museet for Thy og Vester 
Hanherred 

Jytte Nielsen Jytte Nielsen 

Thy Erhvervsforum Hans Buck Lars Torrild 
Netværk af Aktive 
Kystbyer 

Lone Mark Lone Mark 

Danmarks Jægerforbund Tage Espersen Tage Espersen 
Dansk Ornitologisk 
Forening 

Jan Skjoldborg Kristensen 
(vikar 2009-12) 
Henriette Tøttrup Hansen 

Jan Skjoldborg Kristensen 

Støtteforeningen for 
Nationalpark Thy 

Mona Kyndi Bodil Gyldenkerne (vikar) 
Gundhild Nielsen  

Naturstyrelsen Ditte Svendsen Ditte Svendsen 
Nationalparkrådet Elsemarie Kragh Nielsen 

(2010-12)
Tage Leegaard (2009-10) 

Jens Roesgaard 

Nationalparkrådet  Grethe Mejlgaard 

                                          
2 Thisted Kommunes repræsentant har været valgt som næstformand i begge perioder frem til hans fratræden i 
december 2013, hvor han trådte ud af kommunalbestyrelsen for Thisted Kommune.
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Bilag 3. Nationalparkfond Thys råd 
 Rådet 2009-12 Rådet 2013-16 
Danmarks Idrætsforbund Jens Roesgaard (valgt som 

formand) 
Jens Roesgaard (valgt som 
formand) 

Egnshistorisk Forening for 
Sydthy 

Eigil T. Andersen Willy Mardal (valgt som 
næstformand)

Danmarks 
Naturfredningsforening 

Jens Brolev (valgt som 
næstformand)

Ib Nord Nielsen 

Landsbygruppen Thy Flemming Holler (2010-12) 
Preben Holler (2009-10) 

Ole Steen Larsen 

Ligeværd Thy-Mors Harald Nielsen Harald Nielsen 
De uniformerede 
ungdomskorps i Thy 

Henrik Bak Grethe Mejlgaard 

Foreningen af lodsejere i 
Nationalpark Thy 

Jon Johnsen Jon Johnsen 

Historisk Samfund for Thy 
og Vester Hanherred 

Knud Holck Andersen (2012) 
Thomas Norskov Kristensen 
(2011-2012) 
Knud Søgaard (2009-10) 

Knud Holck Andersen 

Thylands 
Sportsfiskerforening 

Mads Kjærgaard Mads Kjærgaard 

Sammenslutning af 
Økologiske Producenter i 
Nationalpark Thy 

Niels Odder† Nicolaj Nicolajsen 

Jægerne i Thy Hans Chr. Mikkelsen Hans Chr. Mikkelsen 
Friluftsrådet Jan Skjoldborg Kristensen Jørn Schjøtler 
Landbruget i Thy Poul Martin Andersen (2012) 

Søren Hansen (2009-2012†) 
Niels Eriksen (vikar) 
Bodil Gyldenkerne 

Biologisk Forening for 
Nordvestjylland 

Elsemarie Kragh Nielsen 
(2010-12)
Tage Leegaard (2009-2010) 

Elsemarie Kragh Nielsen 

Ungdomsuddannelserne i 
Thy 

Finn Jorsal Jens Otto Madsen 

Thy Turistforening Gunda Odgaard Gunda Odgaard 
Støtteforeningen for 
Nationalpark Thy 

Harry Hjaltelin Frede Østergaard 

Særligt associeret medlem Thomas Federspiel  
(2009-2011†) 

Ingen særligt associerede 
udpeget

Friends of Cold Hawaii Ikke repræsenteret Finn Jorsal 
Nordvestjysk Golfklub Ikke repræsenteret Helge Yde 

Bilag 4. Styregrupper under Nationalpark Thy  
Styregruppe FormidlingsNetværk Nationalpark Thy
Nationalpark Thy (og Naturstyrelsen, Thy) Ditte Svendsen (formand) 
Thisted Kommune Karen Louise Erichsen 
Museet for Thy og Vester Hanherred Jytte Nielsen 
Friluftsrådet Henning Enemark 
Friluftsrådet, lokalbestyrelsen Ingrid Agerholm 
Danmarks Jægerforbund Franz Holmberg 
Støtteforeningen for Nationalpark Thy Frede Østergaard 
Thy Turistbureau Ole Riis 
Grejbank Nordvest Thomas Kolding 
Limfjordscentret Niels Peter Riis 
Danmarks Naturfredningsforening Nanna Gad 
Nationalparkrådet Helge Yde 
Museumscenter Hanstholm Jens Andersen 
Biologisk Forening for Nordvestjylland Rune Therkildsen 

Styregruppen for Nationalparkcenter Thy 
Nationalpark Thys bestyrelse Ejner Frøkjær (formand) 
Nationalpark Thys bestyrelse Tage Espersen 
Nationalpark Thys råd Jens Roesgaard 
Nationalpark Thys råd Ole Steen Larsen 

Styregruppen for Vang Sø 
Nationalpark Thys bestyrelse (og Dansk 
Ornitologisk Forening) Jan Skjoldborg Kristensen (formand) 
Danmarks Naturfredningsforening Jens Brolev (næstformand) 
Museet for Thy og Vester Hanherred Jens Henrik Bech 
Nationalparkrådet (og Thylands 
Lystfiskerforening) Mads Kjærgaard 

Thisted Kommune 
Ole Olesen (Flemming Bach frem til sommer 
2013)

Landbo Thy Leif Gravesen 
Lodsejerne Erik Møller Christensen 

Styregruppen for naturovervågning 
Nationalpark Thys bestyrelse Jens Brolev (formand) 
Danmarks Naturfredningsforening Ib Nord Nielsen 
Særligt sagkyndig  Svend Bichel 
Biologisk Forening for Nordvestjylland Holger Søndergård 

Styregruppen for Bæredygtig Erhvervsudvikling
Nationalpark Thys bestyrelse  Ejner Frøkjær (formand) 
Danmarks Naturfredningsforening Eric Bach Jensen 
Thy turistforening Gunda Odgaard 
Nationalparkrådet Jens Roesgård 
Foreningen af lodsejere i Nationalpark Thy Jon Johnsen 
Thy Erhvervsforum Martin Hoxer 
Sammenslutningen af økologiske producenter Nicolaj Nicolajsen 
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Bilag 5. Statistik over Nationalpark TV på nettet 

Besøgstal for Nationalpark TV udsendelser på vimeo.com i 2013 

Show past: Week / Month / Year / All-Time / Custom                                                                                                                  Jan 1 – Dec 31, 2013

]

DEC 31, 2012     MAR 25, 2013       JUN 17, 2013   SEP 9, 2013             DEC 2, 2013

Besøgstal for Nationalpark TV udsendelser på vimeo.com i perioden januar 2010 til januar 2014 

Show past: Week / Month / Year / All-Time / Custom                                                                                                                   Jan 2010 – Jan 2014

[
]

JAN 2010        JAN 2011                   JAN 2012        JAN 2013              JAN 2014

Geografisk visning af Nationalpark TV i perioden januar 2010 – januar 2014 på 
www.vimeo.com, herunder de 10 ud af 141 lande, hvorfra udsendelser er loadet flest gange. 
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