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Årsberetning 2012
1 Præsentation af Nationalparkfonden:
Nærværende rapport er udarbejdet samlet for Nationalparkfond Thy’s andet hele år i fuld drift,
dvs. det andet kalenderår 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 Nationalparkplan 2010-2016 for Nationalpark Thy
(Nationalparkplan201016NPT_offentliggjortISBN.pdf).
Nationalpark Thy har indgået en aftale med Naturstyrelsen om bistand til nationalparkens
sekretariat, der bl.a. indebærer regnskabsføring. Naturstyrelsen har desuden tidligere oplyst,
at nationalparken ikke forventes at leve op til Moderniseringsstyrelsens vejledning om
udarbejdelse af årsrapport, bl.a. fordi nationalparkens bevilling ikke er omkostningsbaseret.
Nærværende årsberetning er derfor udarbejdet med henblik på især at redegøre for årets
faglige resultater og aktiviteter i Nationalparkfond Thy.
Vedr. de finansielle resultater henvises til bilag 1 udarbejdet af Naturstyrelsen. Det bemærkes,
at der ikke som led i Naturstyrelsens regnskabsføring udarbejdes en selvstændig balance.

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).
Nationalparkfonden ledes af en bredt sammensat bestyrelse, som udpeges af miljøministeren.

1.2 Mission og vision
Nationalparkfond Thy’s mission er i henhold til ovennævnte 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 næringsfattige søer og vådområder,
2) at bevare og forøge den biologiske mangfoldighed af naturligt hjemmehørende arter i
plantagerne og på de dyrkede arealer,
3) at bevare og styrke nationalparkens kulturmiljøer og kulturhistoriske spor i klitlandskabet
og klitplantagerne og i tilknytning til havet,
4) at styrke mulighederne for friluftsliv og særlige naturoplevelser i det store uforstyrrede
landskab,
5) at styrke forskning, undervisning, naturvejledning og formidling af de natur- og
kulturhistoriske og friluftsmæssige værdier og
6) at støtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt for
beskyttelsesinteresserne.
Det er fondsbestyrelsens vision, at der ”i Thy vil blive skabt en helt særlig model for
nationalparker, som kombinerer naturbeskyttelse og artsrigdom med naturbenyttelse.
Erhvervsudviklingen i og uden for nationalparken vil således kunne trives i samspil med
naturbeskyttelse, bevarelse af kulturmiljøer og et aktivt friluftsliv”.
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1.3 Nationalparkfond Thys hovedopgaver
Jf. Bekendtgørelse om Nationalpark Thy er det nationalparkfondens hovedopgave at udarbejde
en nationalparkplan for etablering og udvikling af nationalparken og virke for, at planen
gennemføres. Den første nationalparkplan dækker perioden 1. april 2010 til 31. marts 2016 og
blev vedtaget d. 31. marts 2010. Planen danner baggrund for en årlig bevilling på 7,5 mio. kr i
perioden på Finansloven.
Overordnet set er nationalparkfondens hovedopgaver at:


Bevare, styrke og udvikle landskabs- og naturværdierne



Bevare og styrke nationalparkens kulturmiljøer og kulturhistoriske spor



Styrke mulighederne for friluftsliv og særlige naturoplevelser



Styrke formidling og naturvejledning



Støtte og styrke forskning og undervisning



Støtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, samt



Dokumentation og evaluering

Der henvises i øvrigt til Nationalparkplan 2010-2016 for Nationalpark Thy.

2 Periodens naturmæssige og faglige resultater
Den første danske ulv i 199 år
I 2012 blev sloganet for Nationalpark Thy ”Danmarks største vildmark” for alvor til virkelighed.
En ulv blev spottet og fotograferet i Hanstholm Vildtreservat – og senere fundet død.
Mange mennesker over hele landet fulgte med i spænding under forsøget på først at skaffe
levende billeder af det ulvelignende dyr, senere under obduktionen (som mere end 17.000
fulgte på nettet), og ved offentliggørelsen af resultatet af undersøgelserne af, at dyret vitterligt
var en ulv.
Det viste sig efter DNA-analyser af
en forsker på DCE under Aarhus
Universitet, at ulven var født i 2009 i
et tysk kobbel og ikke var set i
Tyskland siden 2010. Disse fakta,
sammenholdt med observationer fra
området, tyder på, at ulven i 2010
var løbet op gennem Jylland, havde
krydset Limfjorden og fundet sig til
rette i Nationalpark Thy. Måske er
ulven dermed kommet tilbage som
vildt dyr i Danmark efter knap 200 år
i landflygtighed. Hændelsen kan
selvsagt ikke betragtes som et
http://vimeo.com/54094865
fagligt resultat for Nationalparkfond
Thy, da ulven er kommet til nationalparken ved egen hjælp.
De jordiske rester af ulven efter obduktionen blev af Naturstyrelsen overdraget til Statens
Naturhistoriske Museum, der er hovedmuseum for naturhistorie jf. museumsloven. Statens
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Naturhistoriske Museum skal således dokumentere udviklingen i den danske natur og sikre
bevaring for eftertiden.
Ulven fra Nationalpark Thy blev hurtigt en berømthed i det ganske land. Bl.a. digtede Michael
Stoltze (forfatter til en bog om de danske nationalparker) digtede fx en sang: ”Ulvens Død”
med udgangspunkt i ulven.
Ulven fra Nationalpark Thy har desuden givet særdeles meget omtale i pressen, således har
det været emnet i flere programmer på landsdækkende TV: DR1 Aftenshowet, TV2 Nyhederne,
DR2 Deadline, på TV/Midt-Vest, TV2 Nord, landsdækkende og lokale radiostationer – samt i
stort set alle aviser over det ganske land, både landsdækkende, regionale og lokale.

Naturfilm om Ålvand
Klithede
Med et bidrag på 35.000 kr fra
Snedsted Nørhå Sparekasses
Jubilæumsfond (bevilget maj 2011)
blev der i 2011-12 lavet
naturoptagelser over hele året i
Ålvand Klithede. Filmen havde
premiere i november 2012 og er
sendt flere gange på Nationalpark
TV.
http://vimeo.com/60837121

Nye og gamle bygninger
For så vidt angår de faglige
resultater for Nationalparkfond Thy
blev 2012 et år med byggeri i fokus
– nyt såvel som ældgammelt. Det
første nybyggeri i en dansk
nationalpark blev således
færdiggjort: Svaneholmhus ved
Agger Tange Færgehavn.
Svaneholmhus er en informationsog servicebygning i et øde og barsk
terræn ved nationalparkens sydligste
ankomstpunkt – færgen fra
Thyborøn. Her kan man vente på
færgen i ly og læ for vejr og vind og
samtidig få informationer om Agger
http://vimeo.com/50335864
Tanges natur og
oplevelsesmuligheder i Nationalpark Thy. Man kan se på sæler, terner, ande- og vadefugle fra
bygningens tag, tage et hvil på en bænk, komme på toilettet, tanke vand på drikkedunken,
pumpe cyklen, m.m.
Svaneholmhus er opført på en grund, der er overdraget vederlagsfrit til nationalparkfonden af
Thisted Kommune. Svaneholmhus har erstattet en udtjent færgekiosk i træ fra 1970’erne.
Bygningen er opført som et klimavenligt byggeri i solide materialer. Den opvarmes til max 10
grader og har solceller på taget til at levere en del af strømforbruget. Udenomsarealerne
omkring bygningen renoveres af Thisted Kommune. Medvirkende til at realisere projektet har
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været donationer fra Arbejdsmarkedets Feriefond, Lokale- og Anlægsfonden samt Thisted
Kommune.
Fra en ganske anden tid har Museet
for Thy og Vester Hanherred
arbejdet med at dokumentere den
ældst kendte gårdtomt i Nationalpark
Thy. Gårdtomten ”Nebel I” ligger tæt
nord for Nebelstenen, sydøst for
Nors Sø. De arkæologiske fund
placerer anlæggene i middelalderen
og underbygger de skriftlige kilders
udsagn om et adeligt ejet gods.
Nebel rummer et stort potentiale for
http://vimeo.com/49741450
yderligere undersøgelser, der kan
belyse gårdens historie og udvikling
samt hele områdets forandring som følge af sandflugten. Afdækningen af Nebels historie er
desuden velegnet til formidling af sandflugtens betydning for området – et centralt tema i
Nationalpark Thy.

Fødevarer
I 2012 blev de første fødevarer, med
oprindelse i Nationalpark Thy
certificeret som et led i en indsats,
der skal styrke udviklingen af et
bæredygtigt erhvervsliv.
Fødevarerne, der har fået tilladelse
til at bruge nationalparkens logo er
fx honning, kød fra lam, stude og
kødkvæg, urtesalt, marmelade,
geléer, saft og snaps. Alle
producenter har enten selv jord i
Nationalpark Thy eller har indgået
aftale med Naturstyrelsen Thy om
forpagtning eller om sankekort til
plukning af bær, urter, m.m. i et
område.

http://vimeo.com/37400544

Indsatsen omkring erhvervsudvikling mere bredt førte desuden til en ansøgning til Region
Nordjyllands Vækstforum mhp. en foranalyse af barrierer og potentialer for bæredygtig
erhvervsudvikling med udgangspunkt i Nationalpark Thy. Ansøgningen blev imødekommet og
foranalysen gennemføres i 2013.
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2.1 Organisation
Nationalparkbestyrelse
Der har i 2012 været holdt syv ordinære møder i nationalparkbestyrelsen og et ekstraordinært
møde. Bestyrelsen har desuden afholdt to møder fælles med rådet – samt en fælles ekskursion
til nationalparker i Exmoor og Dartmoor for at høste erfaringer med nationalparkcentre til
processen omkring etablering af Nationalparkcenter Thy.
Friluftsrådets repræsentant i bestyrelsen, Jacob Funder trådte ud af nationalparkbestyrelsen i
februar 2012. I maj 2012 blev Hans Chr. Mikkelsen udpeget af ministeren som Friluftsrådets
repræsentant.
Bestyrelsen har – som den første nationalparkbestyrelse i Danmark – i første halvår af 2012
evalueret den første periode med henblik på at give anbefalinger til kommende bestyrelser i
Nationalpark Thy og andre danske nationalparker. Den eksternt rettede del af evalueringen
blev sendt til ministeren i juni 2012 og et svar fra ministeren blev modtaget i september
Med udgangen af 2012 udløb den første periode for bestyrelsen for Nationalparkfond Thy.

Nationalparkernes Formandsforum
Der har været holdt tre møder i Nationalparkernes Formandsforum, hvor sager af fælles
interesse drøftes og erfaringer udveksles i et uformelt forum.
Der har desuden i maj 2012 været holdt et møde mellem miljøminister Ida Auken og de tre
bestyrelsesformænd for nationalparkerne i Thy, Mols Bjerge og Vadehavet.
I november 2010 blev holdt et møde med en række repræsentanter fra Naturstyrelsen og de
tre bestyrelsesformænd for nationalparkerne.

Nationalparkråd
Nationalparkrådet har i perioden afholdt seks møder, to møder fælles med bestyrelsen og
deltaget i en fælles ekskursion med bestyrelsen til engelske nationalparker (se ovenfor). I
tilknytning til junimødet blev afholdt en ekskursion til Agger Tange og Lodbjerg Fyr med
drøftelse af planerne for formidling på de to lokaliteter.
Medlem af rådet fra Mors Thy Familielandbrug, Søren Hansen døde i juni 2012 efter kort tids
sygdom. Familielandbruget indstillede Poul Martin Andersen som nyt medlem af rådet, hvilket
blev tiltrådt af nationalparkens bestyrelse på møde i august.

Ad hoc arbejdsgrupper m.m.
Der er i 2012 følgende styre-, arbejds- og referencegrupper under nationalparkbestyrelse og
nationalparkråd, som bidrager til nationalparkens indsats med udvikling,
informationsvirksomhed og drift:
 Styregruppe og ad hoc projektgrupper vedr. FormidlingsNetværk Nationalpark Thy.
 Styregruppen for Nationalparkcenter Thy. Gruppen har tilrettelagt og ledet en proces
omkring placering af et nationalparkcenter gennemført ved eksterne rådgivere og med
inddragelse af råd og bestyrelse.
 Styregruppen for ”Temacenter Agger Tange”. Gruppens arbejde har ført til etableringen af
”Svaneholmhus”, som blev indviet i september 2012.
 Styregruppen for Lodbjerg Fyr. Gruppen består af repræsentanter fra Naturstyrelsen Thy,
Thisted Kommune og Nationalpark Thy. Ledelsen af styregruppen overgik i 2012 til
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Nationalpark Thy, som konsekvens af, at nationalparken har lejet fyret for en 30-årig
periode.
Arbejdsgruppen vedr. delegation af kompetencer. Arbejdsgruppen blev dannet i 2012 og
har mødtes to gange og drøftet elementer, som bestyrelsen kunne delegere til
sekretariatet. Arbejdet er ikke afsluttet.
Arbejdsgruppen ”Støtte til forskning i Nationalpark Thy”
Arbejdsgruppe vedr. ”Erhvervsudvikling i relation til Nationalpark Thy”. Arbejdsgruppen
ledte med bestyrelsens accept to processer med inddragelse af eksterne konsulenter – en
omkring erhvervsudvikling generelt, samt en om bæredygtig turisme. Arbejdet, der blev
bistået af sekretariatet ledte efterfølgende til en ansøgning til Region Nordjyllands
Vækstforum, som resulterede i en bevilling på 250.000 kr.
Referencegruppen vedr. naturprojekter har afholdt en workshop om naturovervågning.
Referencegruppen vedr. Nationalpark TV har ikke været aktiv i 2012.
Certificeringsudvalg. Et certificeringsudvalg vedr. fødevarer blev efter anbefaling fra
arbejdsgruppen vedr. erhvervsudvikling nedsat med eksterne deltagere. Udvalget har ved
to ansøgningsrunder anbefalet certificering af en række produkter, som bestyrelsen
efterfølgende har godkendt.

Nationalparksekretariat
Nationalparkens sekretariat var ved årets start bemandet med to fastansatte medarbejdere på
basisbevillingen: en leder og en frivilligkoordinator. Dertil kommer en 3-årig projektansættelse
som projektleder/formidlingskoordinator (med fuldt løntilskud fra Friluftsrådet) fra 15. januar
2011, samt en aftale med Naturstyrelsen Thy om leje af en medarbejder 3 dage om ugen som
projektleder på naturprojekter. 1. november tiltrådte endnu en fastansat medarbejder som
projektleder på naturprojekter som afløser for den lejede medarbejder fra Naturstyrelsen, som
gik på pension med udgangen af 2012.
Nationalparkens sekretariat har desuden i sommeren 2012 haft en ferieafløser ansat til at sikre
indkøb og bemanding i besøgscentret på Stenbjerg Landingsplads og til at tilpasse
hjemmesiden www.nationalparkthy.dk, der hostes af Naturstyrelsen.
En gruppe fast tilknyttede frivillige har desuden gennem året bidraget til centrale elementer af
nationalparkens virke bl.a. gennem bemanding af temacentret på Stenbjerg Landingsplads.
Mere herom kan læses i afsnittet ”Frivillige”.
To tidsbegrænsede stillinger blev i efteråret 2012 slået op til besættelse primo januar 2013,
dels til at lede en foranalyse af erhvervsudviklingsmulighederne i tilknytning til Nationalpark
Thy, dels til at koordinere en nordjysk indsats i et stort cykelturismeprojekt ledet af Dansk
Cyklistforbund, og som er støttet af EU's fond for Regional Udvikling, Erhvervs- og
Vækstministeriet, Friluftsrådet, Arbejdsmarkedets Feriefond m.fl.
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2.2 Udvikling og informationsvirksomhed
2.2.1 Projekter overført fra 2011
Lodbjerg Fyr
I tilknytning til Realdanias kampagne ”Stedet tæller” udarbejdede nationalparkens sekretariat
en ansøgning vedr. Lodbjerg Fyr. Ansøgningen omfattede indretning til formidling og nye
funktioner for Lodbjerg Fyr samt en omfattende renovering, der dels skulle føre den fredede
bygning tilbage til et mere oprindeligt udtryk, dels skulle bringe bygningen op til et moderne
niveau og sætte nye standarder for energirenovering. I tilknytning til ansøgningen blev
udarbejdet et katalog over energiløsninger. Ansøgningen blev desværre ikke imødekommet.
Arbejdet med at sætte Lodbjerg Fyr i stand for at kunne holde fyrtårn og toilet åbent året
rundt – og som er støttet af 200.000 kr fra Thisted Kommune – er fortsat i 2012 og fortsætter
i 2013. I 2012 er der gennemført mindre murer- og tømrerarbejder. Entréindtægterne dækker
i øvrigt en del af de løbende udgifter til el, fyringsolie og renovation.

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
efter ansøgning fra Naturstyrelsen
Thy i 2009 bevilget midler til
medfinansiering af projektet.
Cykelstiprojektet ledes af
Naturstyrelsen Thy
(bevillingshaver) og udføres i
samarbejde med Thisted
Kommune. I 2012 er der i
projektet anlagt cykelsti i Hvidbjerg
Plantage mellem Istrupvej og
Tuskærvej, anlagt cykelsti og –
Bestyrelsesformand Ejner Frøkjær ved indvielsen
baner langs Stenbjergvej og i
af udkigsplatformen v. Årbjerg.
Stenbjerg Plantage, samt opført 4
fugletårne i Tved Plantage, ved Nors Sø, i Tvorup Plantage ved Ålvand og ved Ove Sø samt en
handicapvenlig udsigstplatform ved Årbjerg på nordsiden af Vandet Sø. Udsigtsplatformen er
opført af Rotary Thisted.
Der er ved udgangen af 2012 uforbrugte midler af det bevilgede på 1,3 mio. kr, der overføres
til 2013. Projektet ventes afsluttet i 2013.

2.2.2 Naturovervågning
Der blev i marts 2012 afholdt en workshop i Klitmøller med ca. 15 deltagere, der lagde
grundlaget for et oplæg til bestyrelsen om en strategi for naturovervågning.
 en finmasket og professionel registrering
 mulighed for projektrelateret dataindsamling
 registrering af ”Nationalparkarter” – det folkelige og frivillige engagement
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Efterfølgende blev der iværksat en basisregistrering af padder i Nationalpark Thy – især mhp.
at øge kendskabet til forekomsten af spidssnudet frø, hvor Nationalpark Thy rummer de
største, samlede danske bestande. Under registreringen blev fundet spidssnudet frø i over
60% af de søer og vandhuller, der blev gennemgået. Stor vandsalamander er fundet i mange
søer – også ude i klitheden langt fra skovområder, hvilket har været overraskende. Lille
vandsalamander findes i mere end 70% af de søer og vandhuller, der blev undersøgt.
Strandtudsen har desværre vist sig at være i tilbagegang og er kun fundet få steder.
Basisregistreringen af padder fortsætter og afsluttes i 2013.

Fugle- og natur
Nationalpark Thy tegnede i slutningen af 2011 abonnement på databasen Fugle og Natur
(www.fugleognatur.dk) og indlejret den på nationalparkens hjemmeside. Kortet på
hjemmesiden er afgrænset til Thisted Kommune og er opdelt således, at nationalparkens
afgrænsning vises. Naturdata fra Nationalpark Thy, som indlæses i Fugle og Natur, sikres ved
regelmæssig overførsel til den statslige database DanBif (www.danbif.dk) og det globale
datanetværk GBIF (www.gbif.net). Fugle og Natur ventes at være et godt redskab til en
løbende overvågning af de mest værdifulde naturtyper og arter samt understøtte
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.

2.2.3 Lobeliesøer
Der blev i 2012 igangsat en
basisregistrering af alle lobeliesøer i
Nationalpark Thy. Tvepibet lobelie
blev i 2012 fundet i 66 ud af 188
søer, hvilket er langt flere end
forventet. De sidste 27 søer
gennemgås i 2013.
En gruppe forskere på Biologisk
Institut på Københavns Universitet
har vist interesse for projektet. Se
mere under forskning.

http://vimeo.com/50763019

2.2.4 Rydning i overgangszoner, Lodbjerg Klitplantage
I den vestlige, nordlige og centrale del af Lodbjerg Klitplantage er der udlagt store arealer til
overgangszoner. I forbindelse med udarbejdelsen af driftsplanen for Naturstyrelsen Thy blev
overgangszonerne tilpasset den ambitiøse vision om at skabe store sammenhængende lysåbne
klitarealer i den vestlige del af nationalparken med henblik på at øge de landskabelige,
biologiske og friluftsmæssige værdier. I en driftsplan uden nationalpark ville de fleste af
arealerne sandsynligvis være blevet udlagt til værnskov eller urørt skov. Lodbjerg Fyrs rolle
som formidlingssted og udgangspunkt for aktiviteter i den sydlige del af nationalparken samt
den kommende cykelstis forløb gennem området taler også for en aktiv indsats i
overgangszonerne. Der er i 2012 ryddet 8,6 ha
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2.2.5 Krondyr i Nationalpark Thy
Under ledelse af en styregruppe nedsat af nationalparkens bestyrelse, står personale fra
Naturstyrelsen Thy for det praktiske omkring indfangningen, medens Aarhus Universitet tager
sig af GPS-udstyret samt det videnskabelige og analytiske arbejde.
I 2012 blev der etableret en stor fangfold i reservatet i den nordlige del af Tved Plantage, og
der blev indkøbt og udlagt roer i en lang periode som lokkemad. I første omgang blev der
satset på at indfange og påsætte GPS-halsbånd på 5 dyr i februar 2012. Der blev opsat
vildtkameraer med telefonalarm. Desværre resulterede dette ikke i indfangning af krondyr til
mærkning. GPS-halsbånd blev indkøbt, således at man, når man fanger dyrene, kan følge
deres bevægelsesmønstre i en periode.

2.2.6 Genskabelse af
naturlig hydrologi
Mange lokaliteter i Nationalpark Thy
har tidligere været udpræget fugtige.
Udbredelsen af de våde naturtyper er
mange steder blevet begrænset af
forskellige former for dræning og
udtørring, primært på grund af
grøftning. Det gælder fx i en række
af de områder, der i dag er
klitplantage, hvor afvandingen har
været et led i skovdriften.
Som led i at skabe en mere naturlig
hydrologi blev der i 2012 truffet
aftale med Naturstyrelsen vedr. et
areal op i Tvorup Plantage
umiddelbart nord for Ålvand
Klithede.
I Tvorup Plantage i området mellem kystvejen og Færgegård Sig (nordvest for det nye
fugletårn v. Ålvand) har Naturstyrelsen Thy derfor med midler fra Nationalpark Thy i 2012
genskabt den naturlige vandstand i området.

2.2.7 Læhegn og småbeplantninger
Nationalpark Thy fjernede i 2011 et
markant 1,4 km langt læhegn af
sitkagran, som i mange år har stået i
skellet mellem Hanstholm
Vildtreservat og de nord for liggende
enge omkring Hansted Mølleå.
Fældningerne har skabt mulighed for
at Naturstyrelsen, Thisted Kommune
og de to private lodsejere i 2012 har
kunnet etablere en stor
græsningsfold, der omfatter
skrænterne, engene omkring åen og
et område ind i vildtreservatet. En

http://vimeo.com/43689098
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lokal landmand har efterfølgende sat stude ud, som nu græsser arealerne. Hermed er kilden til
selvsåninger i reservatet fjernet samtidig med at de landskabelige værdier blev styrket.
Således er der skabt sammenhæng mellem klitnaturen, engene omkring Hansted Mølleå og
den gamle kystskrænt.
Naturplejen vil over en årrække begunstige både flora og fauna. På engene omkring åen
ventes at indfinde sig en rig engflora og måske indvandrer både vibe og bekkasin. Også
strandtudsen ventes at få betydeligt bedre vilkår, når der græsses omkring de små vandhuller.
Kystskrænten vil blive befriet for det stride græs, som dominerer i dag. Selv om der hegnes,
vil det fortsat være muligt at færdes på arealerne og nyde den storslåede udsigt ud over den
endeløse klihede.

2.2.8 Projektudvikling af naturprojekter
I 2012 har planlægning af kommende naturprojekter i størstedelen af året været varetaget af
en medarbejder lejet ind tre dage om ugen fra Naturstyrelsen Thy. Da denne medarbejder
valgte at gå på pension med udgangen af 2012, blev der pr. 1. november ansat en biolog som
hans afløser.

Vang Sø
Med henblik på at iværksætte en forundersøgelse af mulighederne for helt eller delvist at
kunne genskabe Vang Sø, tog nationalparksekretarietet i samarbejde med Thisted Kommune i
2012 kontakt til alle lodsejere, der kan blive berørt af projektet. Alle lodsejere har vist sig
indforståede med, at der gennemføres en forundersøgelse i 2013.

2.2.9 Frivilligprojekt: manuel bekæmpelse af Rosa rugosa
Støtteforeningen for Nationalpark Thy har bidraget med frivilligt arbejde til planlægning og
gennemførelse af et manuelt naturplejeprojekt om bekæmpelse af Rynket Rose, Rosa rugosa,
som er en invasiv art, der stammer fra Øst-Asien. Forsøgsfelterne ligger nær Stenbjerg
Landingsplads. Fire gange henover de to vækstsæsoner har tre personer brugt ca. 1 time.
Projektets anden sæson har vist, at
opgravning af planter og
efterfølgende af rødder er den mest
effektive metode, hvor der sker
fremspiring af mange forskellige
planter i det blotlagte sand.
Nedklipning af alle stængler kræver
større indsats senere hen, da der
kontinuerligt dannes nye skud. Her
har to sæsoner ikke været nok til
andet end at begrænse udbredelsen
af rosen. Afdækning med afklip har
ikke haft nogen særlig effekt.
Roserne i kontrolfeltet bredte sig
yderligere 70 cm i løbet af de to
vækstsæsoner.

Forsøgsfeltet ved Stenbjerg Landingsplads. Foto:
Frede Østergaard

Et andet forsøgsfelt har haft fokus på at undgå, at den fredede skærmplante skotsk lostilk
bliver overgroet af rynket rose. Her har forsøget vist, at det betaler sig at klippe roserne ned
gentagne gange. Ved klipning 3-4 gange i løbet af vækstsæsonen mindskes rosernes antal i
felterne, hvor der klippes, mens antallet stiger i kontrolfeltet. Antallet af skotsk lostilk i felterne
har været nogenlunde konstant.
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2.2.10 Kortlægning af landbrugserhverv
Nationalpark Thy fik i 2011 fået kortlagt placeringen af privat og offentligt ejede
landbrugsarealer inden for nationalparkens afgrænsning. Kortlægningen viste, at der var
steder, hvor den fysiske nationalparkgrænse viste sig uhensigtsmæssig i forhold til
kommunikationen med lodsejere i fremtiden, fx at grænsen går få meter inde på et dyrket
areal, hvor skellet ville være den naturlige afgrænsning. Grænsen er i 2012 derfor teknisk
justeret ved hjælp af en ad hoc arbejdsgruppe med repræsentanter fra landbruget og
lodsejerne. Juridisk set den oprindelige grænse stadig gældende.
Kortlægningen danner basis for en eventuel indsats for at øge den biologiske mangfoldighed på
dyrkede arealer i nationalparken. I de eksisterende tilskudsordninger er der dog ingen særlige
incitamenter til at ændre driften på landbrugsjord i en nationalpark. Her søges evt. tilskud af
lodsejer eller forpagter på lige fod med andre landbrugsarealer i Danmark.

2.2.11 Forskningsprojekter og samarbejde med
uddannelsesinstitutioner
Forskningsprojekter
Edderkopper m.m.
Fra Aarhus Universitet, er lektor Søren Toft, Institut for Bioscience i gang med en
faunaundersøgelse i Nationalpark Thy, hvor der indsamles edderkopper, insekter mm fra i alt
15 forskellige habitattyper. Indsamlingen foregår over flere år på både offentlige og private
arealer – efter aftale med lodsejerne. Resultatet af undersøgelserne ventes over tid at give ny
viden om nogle dyrearter i nationalparken, der ikke er ret meget kendskab til.
Projektet førte desuden til en ansøgning om et større forskningsprojekt om den terrestriske
leddyrfauna i Nationalpark Thy: Klitter, klitheder og hedemoser. Nationalpark Thy sendte en
støtteerklæring til ansøgningen, der dog ikke blev imødekommet.
Ensianblåfuglen og dens to
værter klokke-ensian og rød
stikmyre
Fra Københavns Universitet er PhDstuderende Andreas Kelager i gang
med at undersøge ensian-blåfuglens
biologi. Udover PhD-projektet,
gennemføres fem bachelorprojekter
som delprojekter af det samlede
projekt.
Der blev gjort brug af detaljerede
feltobservationer for både
Ensianblåfugl, Klokke-Ensian og Rød
http://vimeo.com/47605622
Stikmyre indenfor det potentielle
udbredelsesområde i Nationalpark Thy og inkluderede en videnskabelig vurdering af habitatets
status, således der fåes et mål for habitatsegnethed i forhold til forekomst og tæthed af hver
art.
Ensianblåfuglens genetiske diversitet og sammensætning bliver analyseret vha. DNA
undersøgelser, for at vurdere populationernes tilstand og hvorledes de er forbundet med
hinanden. Ydermere udviklede vi en folder til NP Thy med fokus på dette meget spændende
biologiske system.
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Felt sæson: 28. juni 2012 – 18. august 2012
Dataanalyse og afrapportering: August 2012 - Januar 2014
Omfang: del af 1 PhD projekt og hele 5 BSc projekter.
Overordnede resultater af 3 BSc projekter:
 Ensianblåfuglen og forekomsten af dennes værter i Nationalpark Thy i forhold til
vegetationsstruktur og lokal topografi.
Rød stikmyre, Myrmica ruginodis, vurderes at være den primære (og muligvis eneste)
værtsart for Ensianblåfugl i Nationalpark Thy, idet den anden potentielle M. rubra kun
forekommer sparsomt i Nationalpark Thy. M. rubra er ikke fundet på lokaliteter med
Ensianblåfugl. Klokke-Ensian forekommer primært i lavninger og de intermediære dele af
”tue-lavning” strukturen i klithederne. Tætheden af Klokke-Ensian er negativt korreleret
med buskdække og vegetationshøjden (>20cm). En hvis form for afgræsning synes altså
afgørende for at optimere vilkårene for Klokke-Ensian, men kan også skyldes indflydelse
fra topografien (mere detaljerede analyser er under udarbejdelse). To ikke tidligere kendte
leveområder med Ensianblåfugl blev fundet: I den nordlige del af Ålvand samt
Marensbakke, øst for Stenbjerg.
I øvrigt blev konstateret områder, hvor begge myreværter forekommer, men uden
tilstedeværelsen af Ensianblåfugl.


Fangst-genfangst af Ensianblåfugl: estimat af populationsstørrelser og spredningsevne
Dårlige vejrforhold og den sene sæson havde en stor indflydelse på dataindsamlingen og
dermed også de fundne resultater. Der blev fundet lige mange hanner og hunner af
Ensianblåfugl på de undersøgte lokaliteter (Savbjerg, Kokkær Vand og Vestergård). Der er
ingen tegn på skæv kønsratio. I den undersøgte periode blev der observeret 30-45 unikke
individer på de tre udvalgte lokaliteter, den gennemsnitlige spredning var ca. 20m, mens
den maksimale spredningsafstand blev målt til knapt 100m.
De estimerede populationsstørrelser udviste meget stor usikkerhed og der drages ingen
konklusioner.
Generelt vurderes populationerne på Kokkær Vand og Savbjerg til at være større end
Vestergård, hvilket formodes primært at være bestemt af arealet (Vestergård er betragtelig
mindre end både Kokkær Vand og Savbjerg) og ikke den intensive afgræsning.



Den genetiske variation og struktur i populationer af Ensianblåfugl i Nationalpark Thy
Præliminære resultater viser at der ikke blev fundet forskel i den genetiske diversitet
mellem de undersøgte populationer. De to centrale populationer (Vestergård og Ålvand)
var forholdsvis ens, men var markant forskellige fra de tre nordlige populationer (Savbjerg,
Kokkær Vand og Østerild). Disse tre sidstnævnte populationer ser ud til at være genetisk
ret ens. Der tages forbehold for disse foreløbige resultater, da de er baseret på en relativ
lille mængde genetiske markører. Yderligere analyser vil blive foretaget.

De to resterende BSc projekter
 Vegetationsanalyse og habitatsmodellering af Klokke-Ensian
 Den genetiske variation og struktur i populationer af Ensianblåfugl i Nationalpark Thy
(fortsat)
Et kortfattet resume af alle projekter, herunder artslister med geografiske koordinater, vil blive
afleveret til Nationalpark Thy senest i første halvdel af 2014.
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Hydrologiske undersøgelser af klitsøer i Nationalpark Thy
Nationalpark Thy har sendt en støtteskrivelse til en ansøgning om fondsmidler til et
forskningsprojekt, der skulle omfatte hydrologiske undersøgelser af lobeliesøer og andre kalkog næringsfattige søer og vandhuller i Nationalpark Thy v. professor Kaj Sand, Center for Søøkologi ved Københavns Universitet. Undersøgelserne skal kortlægge vandets bevægelser i et
større områder, samt klitsøernes vandbalance og vegetation i to mindre områder, og herunder
sammenligne tilvækst af lobelie i søer i forhold til forskelle i vandblance og næringsbelastning
(fra gæs). Ansøgningen blev ikke imødekommet, men forskningsgruppen søger i 2013 selv
projektet gennemført bl.a. ved hjælp af studerende.
Natravne
Biolog Niels Odder, Klitmøller. I 2010 imødekom nationalparkbestyrelsen en ansøgning fra
Niels Odder om midler til gennemførelse af natravne-undersøgelser i bl.a. Nationalpark Thy.
Fouragerings- og adfærdsstudierne er udført i perioden 2011-12 og habitatundersøgelser
fortsætter ind i 2013.
Igennem årene er der foretaget flere undersøgelser af den nordvestjyske bestand af natravn
med det formål at belyse dens natlige ufuldstændigt kendte adfærd. Især spørgsmålet om
natravnens valg af ynglebiotop og bestandsvariationer har været sat under lup. Med støtte fra
bl.a. Nationalpark Thy er der foretaget endnu en række undersøgelser, hvis formål er at belyse
natravnens fugeringsmønstre, yngleadfærd og træk- og overvintringsforhold.
For at kunne gennemføre det, er der taget flere nye metoder i anvendelse som radiotelemetri
og dataloggere. Arbejdet med radiomærkede fugle har resulteret i mange nye oplysninger om
natravnens fourageringsadfærd. Det har bl.a. vist sig af den er langt mere knyttet til selve
yngleterritoriet end antaget. Et andet interessant resultat er fundet af flerkoneri, en adfærd
der ikke tidligere er set hos arten, men som altså forekommer hos bestanden i Thy.
Sideløbende med habitatprojektet blev et projekt der skal belyse bestandens træk- og
overvintringsadfærd søsat. Til formålet blev en del fugle udstyrret med dataloggere. Loggeren
måler og lagrer informationer om dagslængden i løbet af året. Når fuglen vender tilbage til
ynglepladsen og genfanges, kan de opsamlede data give et billede af hvor fuglen har befundet
sig på trækket.

Databehandlingen er i skrivende stund ikke afsluttet, men det kan allerede nu afsløres, at
natravnene fra Thy efter trækket gennem Europa og Tværs over Sahara, overvintrer i det
sydlige Afrika. Overvintringskvarterene ser tilmed ud til at ligge i områder af Afrika hvor man
end ikke vidste der fandtes natravne før nu (artikel på vej).
Resultaterne fra de sidste to års arbejde er ved at blive behandlet og publiceret. Publiceringen
forventes overvejende som færdige artikler i forskellige tidsskrifter, som også vil tilgå
Nationalpark Thy. En del af projekterne fortsætter de kommende sæsoner med forhåbentlig
flere spændende resultater. Nyopdagelser som ikke kun er af videnskabelig interesse, men
som jo i høj grad også kan bruges i forbindelse med nationalparkens naturforvaltning og
formidlingsarbejde.
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Mobilitet i yderområder
Fra Aalborg Universitet er PhD-studerende Maria Vestergaard, Institut for Arkitektur og
Medieteknologi i gang med et forskningsprojekt om mobilitet i yderområder med Nationalpark
Thy som case. PhD-projektet er udsprunget af nationalparkens deltagelse i tænketanken
”MobilitetsUdfordring Nordjylland” på Aalborg Universitet. Nationalpark Thy har bidraget med
sparring samt 12.000 kr til dækning af udgifter til transport og overnatning på Lodbjerg Fyr.
Udkantsproblematikken, som tog fart i starten af 2010, satte fokus på en lang række
udfordringer som disse områder står overfor: skolelukninger, fraflytninger, mangel på
økonomisk vækst osv. Dette giver desuden en række mobilitetsudfordringer. Bl.a. bliver der
længere afstand mellem funktionerne i områderne ex. bolig og arbejde, indkøb osv. Disse ting
spiller sammen i en ond cirkel, der kan være svær at bryde. I opstarten af Ph.d.-projektet har
det vist sig at dette ikke kun er et dansk problem, og at der generelt er mangel på forskning
der sammentænker mobilitet og yderområder.
Forskningsprojektet undersøger hele denne problematik ud fra et mobilitetsperspektiv med
fokus på fysisk og virtuel mobilitet samt på en både lokal og global skala for at identificere
udfordringer og potentialer. Ph.d.-projektet tager udgangspunkt i Nationalpark Thy, da dette
område står over for en række af ”udkants”-problemer, men samtidig har området, i kraft af
titlen som nationalpark, fået en række nye muligheder. Nogle af de første konklusioner har
vist, hvor vigtig en rolle bilen spiller for overlevelsen i området, samt at en stor del af
områdets beboere mener, titlen som nationalpark har haft en betydning dels for antallet af
turister i området og dels en økonomisk betydning med flere arbejdspladser, virksomheder og
større eksport. De fremtidige undersøgelser vil gå mere i dybden med udvalgte beboeres
daglige mobilitet.
ESPON Liveland
Nationalpark Thy er desuden med som interessent i et ”ESPON 2013 programme” – et
forskningsprojekt fuldt finansieret af EU (bortset fra egne rejseudgifter). I alt deltager 6 lande:
Spanien, Estland, Tyskland, Holland, Danmark (NPT) og Slovenien. Projektets titel er:
”LIVEABLE LANDSCAPES: a key value for sustainable territorial development”. Projektet
forventes afsluttet i november 2013.
I 2012 er indsamling af data iværksat. Således har Nationalpark Thy haft besøg af to forskere
fra NORDREGIO, under Nordisk Minsterråd, som er udførende for så vidt angår Nationalpark
Thy. En medarbejder har deltaget i kick-off møde i Bilbao samt en workshop i Ljubljana.

Studenterprojekter i 2012
Forstyrrelser i danske nationalparker. På Aalborg Universitet har to kandidatstuderende,
Kristian Mandsbjerg Nielsen og Gorm Pilgaard Jørgensen om tre forstyrrelsers indvirkning på
plante- og invertebratsamfund i tørre klitter. De tre forstyrrelser, der undersøges er brand,
trampning og vindbrud. Vidensudbyttet vil kunne benyttes i nationalparkens fremtidige
forvaltning og vil kunne benyttes i formidlingen af Nationalpark Thy. Specialet gennemføres
under vejledning af seniorforsker Rasmus Ejrnæs fra Institut for Biovidenskab på Aarhus
Universitet og lektor Morten Lauge Pedersen fra Institut for Byggeri og Anlæg på Aalborg
Universitet. Nationalpark Thy har støttet projektet ved at dække rejseudgifter i tilknytning til
feltarbejdet.
Zonering i danske nationalparker. På Københavns Universitet har kandidatstuderende
Lærke Lundsten, efter et praktik-ophold i Nationalpark Thy i foråret 2012, arbejdet med
zonering i danske nationalparker som omdrejningspunkt for specialet. Nationalpark Thy har
støttet projektet ved at dække rejseudgifter i forbindelse med interviews i de tre danske
nationalparker samt deltagelse i: 6th International Conference on Monitoring and Management
of Visitors in Recreational and Protected Areas, i september i Stockholm. I tilknytning til
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konferencen var der desuden lejlighed til at drøfte problemstillingerne særligt i Nationalpark
Thy, da nationalparkens leder også deltog. Specialet gennemføres under vejledning af lektor
Tove Enggrob Boon, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet og
ventes afsluttet i 2013.
Oplevelsesdesign – når stedet tæller. Annette Buck har valgt at lave masterafhandling på
uddannelsen ”Master i Oplevelsesledelse”, Roskilde Universitet, som afsluttes i foråret 2013.
Projektet udarbejder en model for design af oplevelser, hvor oplevelsespotentialet bevares,
med fokus på at bevare/sikre både den gode oplevelse og naturen/kulturen. Med eksempel i
Lodbjerg Fyr identificeres æstetiske, naturmæssige og kulturmæssige muligheder og
begrænsninger i den videre udvikling. I projektet igangsættes udviklingen af et
formidlingsprojekt efter den udarbejdede model med inddragelse af lokalbefolkningen og i
samarbejde med styregruppen for Lodbjerg Fyr. Annette Buck er ansat i Nationalpark Thy som
frivilligkoordinator og fortsætter projektet 2013. Studiet er gennemført som ½ tids studie ved
siden af ansættelsen. RUC har tilrettelagt undervisningen i Thy, som et projekt med
uddannelse i yderområder (MOL I THY).
Forsøg med DNA barcodes på planter i Nationalpark Thy
BSc-studerende Noelle Kehli har under vejledning af lektor Conny Bruun Asmussen Lange
udført feltarbejde til et projekt om at identificere unikke genetiske stregkoder på ærteblomster
i Nationalpark Thy. Nationalpark Thy har støttet projektet ved at stille overnatning i Lodbjerg
Fyr til rådighed i tilknytning til feltarbejdet. BSc-projektet skal afdække, hvorvidt det kunne
være muligt at gennemføre et større projekt med identifikation af genetiske stregkoder for alle
plantearter i Nationalpark Thy.
Nationalpark Thy – en indentitet og et brand
På Aalborg Universitets masteruddannelse i turisme har Daniela Müller, Helena Killander og
Sofi Olofsson skrevet en projektopgave: ”Thy National Park – an Identity and a Brand”.
Baseret på interviews blandt frivillige i Nationalpark Thy fandt de ud af, at nationalparken har
medvirket til at styrke stedsidentiteten i en positiv retning. Nationalparken er set som noget,
der skaber værdi i lokalområdet og har medvirket til at øge fokus på naturen og
naturbeskyttelse. Den eneste negative forandring, nationalparken ses at have medført er øget
trafik i forbindelse med flere besøgende, som vurderes at kunne forstærkes over tid.
Nationalparken som brand, består i undersøgelsen især af værdien af nationalparkens
funktionelle goder – muligheden for fx at gå en tur og samle bær. De ekspressive goder
handler især om at kunne overbringe ens livsstil gennem brugen af nationalparken, mens de
følelsesmæssige goder, handler især om stolthed eller ydmyghed overfor nationalparken.
Nationalpark Thy bidrog til projektet ved en drøftelse af problemstillingerne under en tur til
Isbjerg og Nors Sø. En præsentation af projektet er efterfølgende blevet tilsendt
nationalparkens sekretariat.
Markedsanalyse af Nationalpark Thy
En gruppe studerende på markedsføringsøkonomuddannelsen på EUC Nordvest, Linda Nielsen,
VIktoriya Tsyluyruk, Janni Larsen, Daniel Madsen og Bolette Munkholm gennemførte i foråret
2012 en markedsanalyse, som skulle undersøge:
 Hvor stort kendskabet er til Nationalpark Thy hos de lokale
 Hvor meget og hvordan nationalparken benyttes af de lokale
 Om Nationalpark Thy lever op til deres forventninger
 Hvad de lokale mener, Nationalpark Thy skal være kendt for i fremtiden.
Markedsanalysen viste, at kendskabsgraden var meget høj: 83% og især er opnået gennem TV
og lokalaviser. Kendskabet er størst blandt de 19-78 årige (70-95%) og mindst blandt de 9-18
årige (30%) og de 79-98 årige (33-50%). Analysen viste også, at 53% af de, der kender til
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nationalparken kender Nationalpark TV og at mange ser det jævnligt. Og de som ser
Nationalpark TV kender mere til nationalparken end de, der ikke gør. 44% kender til
besøgscentret ved Stenbjerg Landingsplads, om end kun 12% har besøgt det. 25% af de
lokale kender nationalparkens hjemmeside www.nationalparkthy.dk.
Analyse viste også, at kun få, der kender nationalparken, aldrig har været i den. 22% kommer
i nationalparken hver uge og 41% benytter nationalparken året rundt. Det er de +40 årige, der
hyppigst færdes i området. Analysen viste desuden, at 82% er stolte af at området har fået
status som nationalpark og 49% viser den gerne frem for gæster.
Nationalparken lever i meget høj grad op til lokalbefolkningens forventninger (95%).
Tilfredsheden er stor med stier (97%), parkeringsmuligheder (94%) og skiltning (95%). Kun
30% har benyttet sig af toiletfaciliteter. De, der er utilfredse har også i høj grad tilkendegivet,
hvad der kunne gøre dem mere tilfredse.
Endelig viste markedsanalysen, at 50% har en forventning om, at nationalparken betyder, at
naturen bliver mere mangfoldig. Naturens mangfoldighed og et rigt dyre- og planteliv er det,
90% mener, nationalparken skal være kendt for. 80% har en forventning om, at antallet af
besøgende vil øges. 74% vidste desuden at det er muligt at købe lokalproducerede varer med
nationalparkens logo.
Nationalpark Thy dækkede udgifter i forbindelse med de 200 telefoninterviews, der ligger bag
analysen. Resultaterne har været brugt i en række sammenhænge, bl.a. i forbindelse med
nationalparkens ansøgning om EU Life midler til en større tv-satsning ”Øje for naturen”.
Nationalparkcenter ved Hawblink
Tre arkitektstuderende fra Aalborg Universitet, Dorothy Hild Jensen, Janni Nesager Toft og
Malene Jessen valgte i foråret 2012 at lave afgangsprojekt omkring et nationalparkcenter i
klitterne ved bygrænsen og vejen Hawblink ved Vorupør. Nationalpark Thy bidrog til projektet
ved en drøftelse af problemstillingerne. En præsentation af projektet er efterfølgende blevet
tilsendt nationalparkens sekretariat.

Samarbejde i øvrigt med universiteter og andre
uddannelsesinstitutioner
I forbindelse med det dødfundne dyr i Hanstholm Vildtreservat, Nationalpark Thy, som viste sig
at være den første ulv i Danmark siden 1813, har der været kontakt til især Statens
Naturhistoriske Museum. Naturstyrelsen sendte det døde dyr til undersøgelse på
Veterinærinstituttet på Danmarks Tekniske Universitet. Prøver af dyret blev udtaget til DNAanalyse på DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet. Og resterne af
dyret blev overdraget til Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet, som er
dansk hovedmuseum for naturhistorie jf. museumsloven mhp. at sikre bevaring for eftertiden.
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Resterne af ulven fra Nationalpark Thy, foto: Abdi Hedayat, Statens Naturhistoriske
Museum, Københavns Universitet
Nationalparkens leder har i 2012 været gæsteunderviser på faget ”Natur, miljø og samfund”
på Institut for Landbrug og Økologi, Københavns Universitet på to forskellige semestre (januar
og december 2012). Nationalpark Thy har været emne for projektrapporter i tilknytning til
faget. Efter undervisningen i januar, var Nationalpark Thy desuden tema for et seminar for de
ansatte på instituttet.
Nationalparkens leder har i 2012 efter henvendelse takket ja til at medvirke i et aftagerpanel
på Aarhus Universitet om biologiuddannelsen.
Et hold studerende på Aalborg Universitet, Urban Design har lavet opgave om ”Bebyggelse og
landskab – små arkitektoniske installationer i Nationalpark Thy”, herunder været på en endags
ekskursion til nationalparken sammen med lektor Lea Louise Holst Laursen og nationalparkens
leder.
Nationalparken har endvidere været vært i tilknytning til ekskursioner for Aalborg Universitet
og udenlandske samarbejdspartnere:
 René Langdahl Jørgsen, Center for Food Science, Design & Experience arrangerede et
studieophold med en gruppe internationale studerende og deres undervisere fra det
gastronomiske universitet i Piemonte i Italien (www.unisg.it). Her lærte de om, hvilke
planter i plantagen og klithederne, der kan spises og hvilke der er giftige.
 Jens Kaae Fisker, forskningsgruppen for lokal og regional udvikling for en gruppe
udenlandske kolleger. Her fik de en introduktion til Nationalpark Thy’s rolle i den lokale og
regionale udvikling.
University College Nordjylland har i tilknytning til professionsbacheloruddannelsen som Naturog Kulturformidler beskæftiget sig med kommunikation i Nationalpark Thy. En af de
studerende, Susanne Eltzholz lavede en officiel facebook-side for Nationalpark Thy, som har
været benyttet i nationalparkens kommunikation siden oprettelsen.
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2.2.12 Bebyggelse og forandring i et sandflugtslandskab.
Lokalisering af middelalderlige bebyggelser i det vestlige Thy
I 2012 foretog Museet for Thy og Vester Hanherred med støtte fra Nationalpark Thy
undersøgelser på Nebel I – den ældst kendte gårdtomt, beliggende tæt nord for Nebelstenen i
Vilsbøl Plantage (sydvest for Nors Sø). Først på året forestod medarbejdere fra Naturstyrelsen
fældning af udvalgte og udgåede træer på tomten for dels at øge overblikket, dels at gøre
arealet mere tilgængeligt. Herved kom terrænets kontur til at fremstå tydeligere. Således får
man nu klart indtryk af, at Nebel I ligger på et næs ud i Nors Sø, og dette næs udgår mod syd
fra en større moræneformation, der er dækket af sandflugt - og af Vilsbøl Plantage. Nebel I er
mod vest, nord og delvis også mod øst afgrænset med en forholdsvis markant skråning.
Efterfølgende blev der foretaget GPS opmålinger og udlagt et målesystem til de kommende
undersøgelser.
I april gennemførte Tatiana Smekalova fra Naturvidenskabelig Afdeling på Moesgård Museum
magnetometriske undersøgelser af en del af tomten. Resultaterne af dette var et forholdsvis
tydeligt ”rids” af bygninger, placeret i et trefløjet anlæg. Nu hvor metoden har vist sig brugbar,
bør Smekalovas undersøgelser senere udvides for at få en sikker afgrænsning af tomtens
udbredelse mod øst, nord og syd. I maj foregik der detektorafsøgning – dels i de tildækkede
grøfter fra prøvegravning i 2007, dels udvalgte steder på tomten. Herved fremkom flere fine
fund. Mønter, en guldring og en taphane af bronze kan umiddelbart bestemmes og dateres til
1200- til 1500-årene. Dette er stærke indikationer for, at de ældste bygninger er anlagt i
højmiddelalder.
I august/september gennemførte museet arkæologiske udgravninger på Nebel I. Der blev
gravet tre søgegrøfter med baggrund i de magnetometriske opmålinger for at kontrollere
resultaterne og desuden for at undersøge evt. bygningsresters karakter, tilstand og datering.
To grøfter blev lagt tværs over formodede vægforløb, og her fremkom stenrækker, der tolkes
som syld eller fundament fra større bygninger. Kridt- og lerlag tolkes som rester af gulve, og
konstruktioner af tegl som rester af ildsteder eller lignende. Undersøgelserne viser, at der er
flere faser i byggeriet, som skal undersøges nærmere ved kommende udgravninger.
Søgegrøft H fulgte terrænets fald mod nordvest, og her kunne bankens afslutning og
overgangen til det fugtige terræn udenfor observeres i profilen. Det fremgik tydeligt, at næsset
har haft våde omgivelser i form af sø eller mose, og at overgangen mellem tørt, beboeligt
terræn og våde bundløse arealer var temmelig brat. De fugtige iltfattige lag i det våde terræn
indeholdt en del knogler og bearbejdet træ, og det vurderes at der er gode muligheder for
interessante fund af organisk materiale i området omkring banken. Der blev indsamlet prøver
til sonderende arkæobotaniske undersøgelser af disse fugtige lag – bl.a. med henblik på
belysning af områdets vegetation i gårdens brugstid, før sandflugten satte ind. De gode
bevaringsforhold for f.eks. pollen og makrofossiler medfører gode muligheder for yderligere
naturvidenskabelige analyser.
Også i det nordøstlige felt (G) indikerede lagfølgen et tydeligt terrænfald ud mod søen. Store
mængder arkæologiske fund fra det felt er udtryk for, at man har deponeret affald her,
formentlig udenfor det bebyggede område. Hypotesen forud for årets undersøgelser var, at
Nebel I har været en befæstet gård eller borg. Beliggenheden på et næs omgivet af
vådområder og bygningernes karakter synes – sammen med ejerkredsen – at indikere dette.
Søgegrøfter i det sydlige område – mellem bygningsresterne og Nebelstenen havde til formål
at lokalisere en evt. voldgrav, der afgrænsede det beboede område mod syd – og dermed
bekræfte at anlægget var befæstet. Desværre blev der ikke fundet nogen grav, så indtil videre
har hypotesen om en befæstning ikke kunnet bekræftes.
Sammenfattende var undersøgelserne på Nebel I i 2012 ganske udbytterige. Med forskellige
metoder lokaliseredes rester af et større bygningskompleks beliggende på et afgrænset næs.
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Resterne af bygninger og kulturlag, affaldsgruber m.m. er relativt velbevarede og ikke
forstyrret af f.eks. senere dyrkningsaktiviteter. De arkæologiske fund placerer anlæggene i
middelalderen og underbygger således de skriftlige kilders udsagn om et adeligt ejet gods.
Bygningsrester og fund vil kunne
belyse karakteren af bebyggelsen og
de aktiviteter, der har fundet sted.
Arkæobotaniske analyser vil give et
detaljeret indblik i aktiviteter på
gården og belyse det omgivende
kulturlandskab og vegetationen.
Det vurderes således, at Nebel
rummer et stort potentiale for
yderligere undersøgelser med det
formål at belyse dels gårdens
historie og udvikling, dels hele
områdets forandring som følge af
sandflugten. Nebels potentiale som
forskningsobjekt er således stort,
men det er også velegnet til
formidling af sandflugtens betydning
for området – et centralt tema i
Nationalpark Thy.

En guldring fra 1200-tallet, der blev fundet under
udgravningerne ved Nebel.
Foto: Museet for Thy og Vester Hanherred

Projektet fortsætter i 2013. Dels fortsættes de arkæologiske prøvegravninger for afklaring af
datering og faser i bebyggelsen. Dels arbejdes med formulering af perspektiverne for
kommende udgravningskampagner og potentialet for et større tværfagligt forskningsprojekt
omkring Nebel.

2.2.13 Arkæologisk prøvegravning ved Lodbjerg Fyr
Museet for Thy og Vester Hanherred har i august måned 2012 ved en prøvegravning,
finansieret af Nationalpark Thy, afdækket resterne af et større gravanlæg ved Lodbjerg Fyr. I
omkring 100 år har man formodet, at der på stedet lå resterne af en storstensgrav, formentlig
fra bondestenalderen, men nogen sikker viden om anlægget havde man ikke. Det er der nu
rådet bod på. Resultaterne af prøvegravningen har nemlig vist, at der på stedet har ligget en
jættestue, der blev opført af store sten i den tidlige del af bondestenalderen ca. 3200 f. Kr.,
nogle hundrede år før en periode med sandflugt satte ind i Lodbjergområdet. Oprindeligt
bestod jættestuen af et større kammer, min. 6 m langt og ca. 2,5 m bredt, der var forsynet
med store dæksten. Indgang til kammeret fandt formentlig sted fra østsiden af den gravhøj,
som har dækket hele anlægget.
Prøvegravningen viste, at jættestuen har været udsat for en meget voldsom sløjfning, hvor de
fleste sten fra kammeret er blevet fjernet og slået til skærver – antageligt i slutningen af
1800-tallet eller omkring år 1900. Kun to kammersten står endnu på deres oprindelige plads.
Formentlig fra samme tid stammer en række større aflange nedgravninger, der har ødelagt
den nordlige del af jættestuekammeret. De tolkes som sporene efter kartoffelkuler, der sikkert
har været anvendt af fyrpersonalet og dets familer.
I resterne af gravkammeret er fundet fragmenter af ravperler samt en fin 17 cm lang flintøkse.
Til trods for ødelæggelserne er der endnu urørte dele af jættestuekammeret tilbage, som kan
undersøges ved en senere lejlighed. Muligvis vil man ved en ny udgravning også kunne
lokalisere og udgrave indgangspartiet. Fra andre udgravninger ved man, at der foran den
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stensatte gang ind til kammeret af en jættestue undertiden kan findes fint udsmykkede lerkar
hensat som ofre til højere magter. Det er muligvis også tilfældet ved Lodbjerg.
Da der under gravhøjen, som dækkede jættestuen, blev fundet pløjespor afsat af en primitiv
træplov (ard), ved vi nu også, at gravanlægget blev opført på en mark, der har været anlagt
på stedet for lidt mere end 5000 år siden og dermed har tilhørt nogle af de første generationer
af pløjemarker her i landet. Ved foreløbig analyse af en jordprøve fra det gamle muldlag under
højen på Naturvidenskabelig Afdeling, Moesgaard Museum er der endvidere konstateret
tilstedeværelse af kornpollen i prøven. Dette stemmer fint med fundet af pløjesporene og
åbner mulighed for interessante resultater, hvis der udføres en nærmere og mere
tidskrævende analyse af prøven. Ved identifikation og optælling af pollenkorn er det muligt at
få viden om, hvilken vegetation, der fandtes på stedet i den tidlige bondestenalder. At
stenalderbønderne ved Lodbjerg byggede en jætterstue på dette sted hænger godt sammen
med, at der tidligere er fundet enkelte bopladser fra den tid i området.
Udgravningen lå lige op til p-pladsen ved Lodbjerg Fyr og blev derfor fulgt af de mange
hundrede besøgende, der i august måned besøgte fyret. Dette gav anledning til en omfattende
formidling af udgravningsresultaterne på dansk, tysk og engelsk. Ikke alene har
undersøgelsen bidraget med nye resultater, men den har efter vores mening også fungeret
som en spændende aktivitet i nationalparken med stor publikumsmæssig appel. Resultaterne
fra udgravningen vil desuden kunne indgå i den fremtidige formidling af landskabshistorien
omkring Lodbjerg Fyr.
Af bevaringsmæssige grunde er udgravningen blevet tildækket, og kun de to store sten fra
jættestuens kammer rager nu op over jorden. På stedet fortæller et foreløbigt skilt om
udgravningen. Det bør erstattes af en mere permant udgave.

2.2.14 Frivilligstrategi og –projekter, herunder uddannelse af
frivillige
Frivillige nationalparkværter
Den største involvering af frivillige er i formidlingsarbejdet. Enten i besøgscentret ved
Stenbjerg Landingsplads, som næsten udelukkende bemandes af frivillige. De frivillige
formidlere har nu fået navnet ”Frivillige Nationalparkværter”, som angiver det de virkelig er,
mennesker der er stolte af egnen og som byder folk velkommen.
Af andre formilingsaktiviteter er: Guider på busture, ture som annonceres i NPT
arrangementsfolderen i alt 36 ture med 750 gæster ialt, events ved landingspladsen:
Limfjordsfortællinger 1 gang om ugen i sommerugerne, røgning af fisk til smagsprøver,
familiedage med aktiviteter med ting man kan finde på stranden. I januar/februar var flere
med til henholdsvis Bella Center i Kbh, samt Messecenter Herning som værter på NPT´s
messestand på feriemesser. En enkelt hjalp på satsningen ”Thy på Strøget”, arrangeret af Thy
Turistbureau. Begge steder i tæt samarbejde med Visit Thy og lokale deltagere. Samt
informationstelt ved Nationalpark Thy Marathon.
Nogle af de frivillige assisterer også med praktiske opgaver, som inddatering på den lokale
kalender Thy 360, skrivning af referater, pasning og klargøring af huset i Stenbjerg mv.
I samarbejde med formidlingsnetværket er der afholdt kurser – dels i Nationalparkskolen, som
er basis kurser for nye formidllere, samt en kursusrække for nye og ”gamle”, om kultur og
natur.
Ved udgangen af 2012 var der 25 frivillige nationalparkværter.
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Uddannelse af frivillige
Frivillige nationalparkværter tilbydes løbende aktuel viden om og i Nationalpark Thy. I 2012
har fokus været:
 Deltagelse i Biologisk Forening for Nordvestjyllands 30 timers Nationalpark Thy kursus med
fokus på natur og kulturhistorie.
 Basiskursus i førstehjælp
 Studietur til Mols Bjerge, med fokus på formidling og frivillige
 Sæson-start-tur i Nationalpark Thy, sammen med Visit Thy og andre formidlere.
Alle nye frivillige tilbydes herudover:
 Introduktionskursus til Nationalpark Thy
 Færdselsregler og forholdsregler når man laver ture i Nationalpark Thy
 Værtsskabskursus, med fokus på det særlige ved at være vært i Nationalpark Thy
Disse tre kurser er afholdt som en del af ”Nationalparkskolen” i foråret og i efteråret 2012 og
tilbydes desuden formidlingsaktører der ønsker at have partskabsaftale med Nationalpark Thy.

Stivogtere
I samarbejde med Naturstyrelsen Thy og Støtteforeningen for Nationalpark Thy, er ialt ca. 50
mennesker engagerede som stivogtere af afmærkdede vandrestier. Indsatsen i 2012 har
særligt bestået i at få systematiseret oplysninger om stivogtere og mailadresser, så det er
enkelt at kommunikere med dem og lave fælles arrangementer. I 2012 afholdtes for første
gang et fælles møde for stivogterne, og for første gang i 2012 inviterede stivogterne thyboerne
med på offentlige åbne ture på "deres" sti, med stivogterne som turledere.

Samarbejde med foreninger



Naturpleje i samarbejde med Støtteforeningen:
o Rydning af opvækst af bjergfyr og gran på klithede ved Sdr. Vorupør
o Bekæmpelse af rynket rose ved Stenbjerg Landingsplads (se omtale andetsteds)
Afvikling af Nationalpark-kursus i samarbejde med Biologisk Forening Nordvestjylland
(BFN) og Danmarks Naturfredningsforening.

Bestyrelse, råd, arbejdsgrupper m.m
Medlemmer af råd og bestyrelse bidrager med viden og engagement i det organisatoriske
arbejde (råd, bestyrelse og arbejdsgrupper). De er i høj grad med til at sikre nationalparkens
lokale forankring. Derudover medvirker de til at skabe fokus på Nationalpark Thy ud i egne
organisationer, uanset om der er tale om frivilligt arbejde (qua sin organisation/institution)
eller der er tale om en integreret del af ens professionelle virke. Se mere om bestyrelse, råd,
arbejdsgrupper m.m. i det indledende afsnit.
Udover medlemmer af bestyrelsen og rådet, involveres også andre i arbejdsgrupperne – både
som enkeltpersoner med en særlig ekspertise eller interesse og som organisationsrepræsentanter. Det gælder fx i certificeringsudvalget og arbejdsgruppen omkring forskning.
Tanken bag denne involvering meget bredt er at inddrage lokalbefolkningen mest muligt i
nationalparkens drift og udvikling.

2.2.15 Erhvervsudviklingsstrategi
Certificering af fødevarer
Certificeringsudvalget vedrørende fødevarer behandlede de første ansøgninger om brug af
nationalparkens logo på et møde i februar. Endnu en ansøgningsrunde blev holdt i august og
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resultatet er, at nationalparkens logo må bruges på en række producenters fødevarer. Det
gælder fx honning, kryddersnaps, geléer, urtesalt, kød (stude, galloway og får).

Kvalificering af erhvervsstrategien herunder bæredygtig turisme
I efteråret besluttede bestyrelsen på baggrund af udvalgets arbejde, at:
 Nedsætte et certificeringsudvalg for brug af nationalparkens logo på fødevarer.
 Engagere et konsulentfirma til yderligere at kvalificere erhvervsudviklingsstrategien med
henblik på at engagere erhvervslivet og tiltrække eksterne midler til en egentlig
erhvervsrettet indsats – fx etablering af et stærkt erhvervsnetværk i tilknytning til
Nationalpark Thy.
 Engagere et konsulentfirma til at udarbejde en strategi for bæredygtig turisme i tilknytning
til Nationalpark Thy på baggrund af det europæiske charter for bæredygtig turisme i
naturområder (http://www.european-charter.org).
Under ledelse af arbejdsgruppen vedr. erhvervsudvikling blev Niras – efter indhentning af to
underhåndsbud – engageret til at bistå med en kvalificering af erhvervsstrategien og engagere
erhvervslivet og tiltrække eksterne midler til en egentlig, erhvervsrettet indsats. En workshop
blev afholdt i februar 2012 og en ansøgning sendt til Region Nordjyllands Vækstforum i april
2012.
Efter anmodning fra en medarbejder hos regionen, blev ansøgningen omformuleret væsentligt
og sendt ind igen i august 2012 med titlen: ”Foranalyse: erhvervsudvikling i Nationalpark Thy
– netværksdannelse og kompetenceudviklingen. Ansøgningen blev denne gang imødekommet
med 50% af de samlede udgifter, herunder ansættelse af en projektleder til at gennemføre
analysen i 2013.
WST International blev valgt til at udvikle en strategi for bæredygtig turisme. Oplægget blev
drøftet på bestyrelsesmøder i 2012. Det blev besluttet, at der arbejdes videre henimod at leve
op til det europæiske charter for bæredygtig turisme, men at vedtagelsen af en strategi
afventer, at der er tilstrækkeligt med mandskabsressourcer til opgaven i nationalparkens
sekretariat. Emnet blev derfor medtaget i ovennævnte ansøgning til Region Nordjylland.

Powered by Cycling
Efter deltagelse i en konference om ”Kystturisme” i Ringkøbing i efteråret 2011 blev
Nationalpark Thy af et konsulentfirma inviteret til møder om udvikling af grøn turisme i et
samarbejde initieret af Naturstyrelsen og Visit Denmark. Møderne resulterede i en ansøgning i
samarbejde med Region Midtjylland, Dansk Cyklistforbund, Destination Sydvestjylland og
Østdansk Turisme om et projekt med fokus på cykelruterne Vestkystruten og KøbenhavnBerlin og muligheden af at markedsføre dem internationalt i relation til cykelturisme.
Ansøgningen om et projekt til samlet 25 mio. kr blev i januar 2012 sendt til den
konkurrenceudsatte pulje i Erhvervsministeriet (kaldet KUP-midlerne, der også involverer
midler fra EU’s Regionalfond). Projektet, der ledes af Dansk Cyklistforbund blev imødekommet
– og restfinansiering skaffet til veje fra Arbejdsmarkedets Feriefond, Friluftsrådet og Visit
Denmark.
Bestyrelsen for Nationalparkfond Thy har i den forbindelse indvilget i at have en medarbejder
ansat, som koordinerer projektets udførelse i Nordjylland. Lønudgifter m.m. dækkes af
projektet, således at nationalparkens finansiering er minimal i forhold til udbyttet. Projektet
der gennemføres i 2013-14 ventes at give et væsentligt boost til videreudvikling af bl.a.
Nationalpark Thy som en værdifuld cykelferie-destination – også for familier, der bare ønsker
at bruge en dag eller to på cykel under deres ferie i nationalparken og i Thy.
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2.2.16 Nationalparkcenter Thy
I 2011 blev indledt en proces, der skulle vurdere forskellige placeringsmuligheder for et
nationalparkcenter efter at den først ønskede placering ikke viste sig at have opbakning fra
Thisted Kommune. Med hjælp fra Cowi blev en række muligheder gennemgået og vurderet i
forhold til en række kriterier: beliggenhed, synlighed, adgangsforhold, tilgængelighed, nærhed
til naturværdier, muligheder for aktiviteter uden for døren, mulige synergier i nærområdet
samt identitetspotentiale og ”stedets ånd”.
Under forløbet deltog bestyrelsen og rådet i en ekskursion til to nationalparker i England:
Exmoor og Dartmoor for at lære af erfaringerne med nationalparkcentre her. Ligesom planerne
er i Nationalpark Thy er der i de to engelske nationalparker flere formidlingssteder, som
opfylder behov for forskellige målgrupper og på forskellige niveauer. Ekskursionen gav gode
kontakter hos engelske kolleger og bragte meget inspiration med hjem til processen omkring
Nationalparkcenter Thy.
På en workshop kort efter ekskursionen, blev drøftet et oplæg til koncept for
nationalparkcentret. Her blev bl.a. drøftet, at centret skal have som mål at være
udgangspunkt for de turister (endags- eller flerdags-), der ikke i forvejen er ”klædt på” til et
besøg i Nationalpark Thy, for grupper, herunder også skoler og undervisningsinstitutioner,
hvor centret kan bruges til en grundlæggende og fælles introduktion til nationalparken og for
lokalbefolkningen, der dog formentlig mest vil bruge centret i forbindelse med eventuelle
arrangementer.
Nationalparkcentret skal dermed være det sted, folk naturligt starter et besøg – og et, der skal
animere til at folk kommer ud i naturen og får en god oplevelse. Udstilling og effekter skal
understøtte naturoplevelsen og formidlingen ske i samarbejde med andre lokale aktører.
Centret kan desuden være udgangspunkt for aktiviteter og events. Centret foreslås at have
åbent hele året.
Til bestyrelsesmøde i juni behandledes Cowis anbefalinger til bestyrelsen, et oplæg til koncept
samt en lokaliseringsrapport, der gennemgik de analyserede placeringsmuligheder inklusiv de
planlægningsmæssige forhold, der er gældende for de enkelte steder. Bestyrelsen besluttede
sig på dette møde for, at nationalparkcentret skal ligge i tilknytning til Vorupør, og at man ville
arbejde videre med at undersøge mulighederne for en placering ved vejen Hawblink.
Rådgivningsopgaven blev afsluttet med foranalyse i august som bestyrelsen tog til
efterretning.
Styregruppen for Nationalparkcenter Thy har siden mødet i juni været i dialog med Thisted
Kommune omkring placeringsmuligheder ved Hawblink. Da området er udenfor byzone i
kystnærhedszonen kontaktede Thisted Kommune Tværgående Planlægning i Naturstyrelsen. I
december 2012 blev placeringsmuligheden ved Hawblink afvist af Naturstyrelsen efter en
drøftelse på stedet. Bestyrelsen noterede sig dette på mødet 17. december.
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2.2.17 Svaneholmhus – et nyt friluftsknudepunkt på Agger Tange
Byggeriet på Aggervej 35 ved færgehavnen blev
igangsat i november 2011 takket være bistand fra
Thisted Kommune og en donation fra Lokale- og
Anlægsfonden. Byggeriet fortsatte gennem den milde
vinter og ind i foråret 2012. En donation fra
Arbejdsmarkedets Feriefond blev meddelt 2. marts til
formidling i tilknytning til bygningen. Bevillingen blev
meddelt som en projektændring i projektet ”Adgang til
Nationalpark Thy”, som Naturstyrelsen Thy er
projektejer på.
Rejsegildet blev holdt 8. marts, hvor et halv hundrede
mennesker var mødt op til en fejring af håndværkere,
arkitekt og teknikere på det første byggeri forestået af
en dansk nationalpark.
Aflevering og mangelgennemgang af selve bygningen
blev holdt med entreprenør Anders Andersen A/S d. 21.
maj.
Henover foråret og sommeren blev formidlingsindholdet
tilvejebragt. Formidlingsdelen er opdelt i en teknisk del
med indkøb og opsætning af trykfølsomme skærme og
etableringen af websitet
http://agger.nationalparkthy.eu, produktion af filmklip
om tangens natur i samarbejde med Nationalpark TV
samt produktion af akvareller til plancher ved Jens
Overgaard Christensen, www.naturkunst.dk.

Svaneholmhus blev indviet 22.
september af borgmester Lene
Kjelgaard Jensen, Thisted
Kommune og bestyrelsesformand
Ejner Frøkjær, Nationalpark Thy
En navnekonkurrence til huset blev udskrevet via nationalparkens hjemmeside og Facebook.
Dommerkomitéen bestod af styregruppen for byggeprojektet – og navnet, der blev afsløret
under indvielsen blev ”Svaneholmhus” opkaldt efter en af de holme, der i dag udgør Agger
Tanges sydligste del.
Indvielsen blev holdt d. 22. september. Ca. 100 fremmødte var med til at gøre indvielsen til en
festlig dag. Der var taler af borgmester Lene Kjelgaard Jensen, Thisted Kommune,
bestyrelsesmedlem Lone Mark fra Nationalpark Thy, samt arkitekten Esben Broe, Tankestreg
Arkitekter.
Svaneholmhus er en kombineret service- og informationsbygning, 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, er på fugletur… Samtidig kan man lære mere om nationalparken, se på fugle og
sæler fra en platform ovenpå, tanke vandflasken op, komme på toilettet m.m. Bygningen er
varmet op til 10 grader og strømmen hertil leveres delvist af solcellerne på taget.
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Nationalpark Thys sydligste ankomstpunkt blev forbedret for besøgende med
etableringen af Svaneholmhus. Foto: Ib Nord Nielsen

2.2.18 Besøgscentret på Stenbjerg Landingsplads
Stenbjerg Landingsplads’ 3. sæson. Det samlede besøgstal i 2012 var 11.973 gæster, hvilket
er godt 500 flere end i 2010, men knap 1000 færre end i 2011. Som tidligere år er det
bemærket, at besøgstallet er meget vejrafhængigt, således at der er flere besøgende på dage,
hvor folk tager til stranden.

Åbningstiden har som i 2010 og 2011 været dagligt 13–17 fra 1. april til 31. oktober i alt 214
dage. 94 % af den samlede åbningstid har temacentret været bemandet af nationalparkens
frivillige nationalparkværter. Henover sommeren hjalp en ansat ferieafløser med det praktiske
omkring opfyldning af varer, håndtering af penge og med at tage vagter efter behov.
Til trods for et fortsat relativt lavt besøgstal i ydersæsonen, betragter sekretariatet det stadig
som vigtigt også at servicere besøgende forår og efterår for at bidrage til at forlænge sæsonen
generelt. Åbningsperioden er i øvrigt den samme som på Vorupør Museum.
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Omsætningen i besøgscentret var på 117.000 kr i 2012.
Fra Naturstyrelsens tælling af besøgende i Redningshuset ved Stenbjerg Landingsplads, hvor
en lille udstilling er indrettet om redningsvæsenet ses, at besøget har været stigende siden
nationalparken åbnede sit besøgscenter ved landingspladsen i foråret 2010 (figuren herunder).

Naturstyrelsens statistik over besøg i Redningshuset ved Stenbjerg Landingsplads
2004-2012. Grafik: Henrik Schjødt Kristensen

2.2.19 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.
Årets vigtigste begivenheder i formidlingsnetværket har været:
 udgivelse af cykel- og vandreguiden ”På sporet af Nationalpark Thy”,
 at igangsætte og videreføre delprojekter i samarbejde med netværkets deltagere og andre
partnere. Eksempelvis planlægning og gennemførelse af fire dages Nationalpark cykelferie
og Nationalparkdag. Se yderligere under delmål nedenfor,
 at deltage i og medvirke til iværksættelsen af det nationale cykelturismeprojekt Panorama:
Powered by cycling,
 at planlægge og afvikle tre styregruppemøder, to referencegruppemøder samt et antal
arbejdsgruppemøder. Se referater m.v. på www.nationalparkthy.wordpress.com.
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Delmål 1: Koordinere og synliggøre eksisterende initiativer.
Udgivelse af to arrangementsfoldere med arrangementer i nationalparken
med hhv. 49 arrangementer fra maj - juni 2012 trykt i 12.000 eksemplarer
og 141 arrangementer fra juli - nov. 2011 trykt i 18.000 eks.
Der er sket en øget indsats for at motivere arrangører til at afholde flere
offentlige arrangementer, særligt i de perioder, hvor der er stor
efterspørgsel. Indsatsen har båret frugt, idet der er sket en stigning i
antallet af afholdte offentlige arrangementer og antallet af deltagere. I
2012 har 7664 personer deltaget i 180 arrangementer. I 2011 deltog 4493
personer fordelt på 117 arrangementer. Tallene er ikke fyldestgørende
idet, der finder et mindre antal offentlige arrangementer sted, som vi ikke
har kunnet indhente data på.
Samling og visning af arrangementer online sker gennem deltagelse i et
portalsamarbejde med udgangspunkt i www.thy360.dk. Vi og vores
samarbejdspartnere indtaster arrangementer i kalendersystemet, så
gæsterne kan se alle relevante arrangementer. Vi trækker et RSS feed til vores egen
hjemmeside, så vi kan vise de relevante arrangementer i nationalparken. Der afvikles
udviklings- og koordinationsmøder ca. hver anden måned i netværket, som står bag portalen.
Deltagelse i ”Annonceringssamarbejdet Thy-Mors” sammen med Thisted Kommune, Morsø
Kommune og Naturstyrelsen Thy. Samarbejdet har til formål ar synliggøre ”ud i naturen”
arrangementer. Det har resulteret i annoncering i to lokale dagblade og 5 ugeaviser i alt 65
annoncer i 2012.
Antallet af naturvejledere og formidlere, som er tilknyttet online funktionen til booking af
naturvejledere og kulturformidlere er forøget. Der er nu tilknyttet 22 formidlere, som står klar
til at guide de gæster, som booker gennem systemet. Book en tur her
http://nationalparker.naturstyrelsen.dk/Thy/Aktuelt/Booking/
Evaluering af offentlige arrangementer kan ske på www.dinmening.nationalparkthy.dk. Her
kan turdeltagere give en tilbagemelding på deres deltagelse i et arrangement. Kendskabet til
evalueringsmuligheden skulle sikres, ved at turlederne skulle uddele et visitkort til deltagerne,
som henviser til websiden. Desværre har anstrengelserne kun resulteret i fem evalueringer,
hvilket ikke er tilfredsstillende.

Delmål 2: Etablere delprojekter omkring formidling af forskellige
temaer indenfor natur, friluftsliv, kulturhistorie og erhverv.
Den Nemmeste Cykelferie og Powered by cycling
I løbet af 2012 har nationalparken indgået et samarbejde omkring projektet ”Powered by
cycling” med Cyklistforbundet, Østdansk Turisme, Region Midtjylland og Destination
Sydvestjylland om at udvikle og opgradere de to nationale cykelruter Vestkystruten og
København-Berlin. Der ansættes i starten af 2013 en koordinator i NPT til at arbejde med
strækningen fra Agger Tange til Skagen.
Det er meningen, at dette projekt i hovedtræk erstatter det oprindelige
cykelprojekt ”Den nemmeste cykelferie”, som er beskrevet i sidste års årsplan.
Der er dog udgivet en cykel- og vandreguide, som beskrives nedenfor.
På sporet af Nationalpark Thy – en cykel- og vandreguide
I juni 2012 udgav nationalparkens sin første egen udgivelse med tilskud fra
Friluftsrådet: En cykel- og vandreguide på dansk (oplag 5.000 stk.), tysk (oplag
2.000 stk) og engelsk (oplag 1.000 stk.). I 2012 blev omsat ca. 1.200 stk, de
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fleste sælges gennem www.paasporetaf.nationalparkthy.dk via VisitNordjyllands bookingmotor.
Redaktionsgruppen bag guiden bestod af repræsentanter fra Thy Turistforening, Naturstyrelsen
Thy, Thisted Kommune, Museet for Thy og Vester Hanherred og Nationalpark Thy. Mange tak
til Charlotte B. Andersen og Kim Christensen, som har lagt et stort arbejde i guiden.
Naturmad – Mad fra naturen
Projektet er født af den store interesse, der er for naturen og de produkter og råvarer man kan
finde, se og opleve i Nationalpark Thy.
Projektets formål var at udvikle og teste en model, der sætter de besøgende i Nationalpark
Thy i stand til at høste af naturens råvarer til et sundt og velsmagende måltid. Formålet har
også været at give de besøgende en unik sanseoplevelse af naturen ved at røre, lugte og
smage på den, samt at give de besøgende viden om den historie der knytter sig til området,
dets ressourcer og udnyttelsen heraf.
Modellen er blevet testet på 11 forskellige naturmad arrangementer, som kan inspirere og
tilskynde deltagerne til at bruge naturen som spisekammer.
Projektet er i afslutningsfasen, og erfaringerne er i skrivende stund ved at blive samlet i et
inspirationskatalog, som vil gøre det nemt for andre aktører at bruge modellen til at
tilrettelægge egne arrangementer ud fra.
Museet for Thy og Vester Hanherred har en udførende rolle, men projektet er planlagt i
samarbejde med Naturmadsgruppen, som består af repræsentanter fra Biologisk Forening
Nordvestjylland og nationalpark frivillige med spidskompetencer på området.
International Nationalparkdag den 24. maj
Den 24. maj 2012 havde en gruppe arrangører med
afsæt i Børne-ungegruppen inviteret 275 lærere og
elever på mellemtrinnet til en aktivitetsdag ved
Lodbjerg Fyr. Målet med dagen var at lærerne blev
opmærksomme på mulighederne for at benytte
skoletjenestetilbud og uformelle læringsmiljøer i
nationalparken. Endvidere skulle der opsamles viden
om lærernes ønsker til skoletjenestetilbud og
eventuelle barrierer for at bruge tilbuddene og de
uformelle læringsmiljøer.
Dagen blev en succes og vi fik god feedback fra lærerne, men også fra medier, som dækkede
begivenheden (TV Midt-Vest, Nationalpark TV, DR P4 Midt-Vest og Thisted Dagblad). Det er
planen at gentage succesen i 2013 ved Nors Sø, hvor målgruppen er 0.-3. klasses elever. Der
planlægges ndvidere aktiviteter målrettet det brede publikum i løbet af nationalpark døgnet.
Nationalpark aktivitetsmærke
Der er med udgangspunkt i Børne-unge gruppen gennemført et
projekt, som har til formål, at børn/unge tilegner sig viden om
Danmarks første Nationalpark gennem spændende leg og
friluftsaktiviteter I NPT. Konceptet består af indtil videre 20 opgaver,
som er lavet af en arbejdsgruppe bestående af deltagere fra de
forskellige spejderkorps i Thy.
Mærket blev lanceret i sommer i forbindelse med Spejdernes Lejr i
Holstebro, hvor mere en 30.000 spejdere var samlet.
Ind til nu har ca. 450 spejdere ”taget” mærket heraf ca. 350 fra Thy. I
forbindelse med spejdernes lejr deltog ca. 150 spejdere i en hike i
nationalparken. En tak rettes til arbejdsgruppen for opgaverne og til Jens Frøkjær for at
koordinere hiken.
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Nationalpark højskole
Der blev i 2011 iværksat et projekt,
som havde til formål at udvikle et
ugeprogram og gennemføre et
højskoleophold for seniorer med
udgangspunkt i Nationalpark Thy.
Der er i foråret 2012 - med succes gennemført et ugelangt
højskoleophold for seniorer med
udgangspunkt i Seniorhøjskolen i Nr.
Nissum. I september 2012 blev der
gennemført en tre-dages
daghøjskole på Stenbjerg Kro.
http://vimeo.com/41670019
Limfjordscentret og Museet for Thy
og Vester Hanherred havde en
udførende rolle i begge højskoleophold.
Seniorhøjskolen i Nr. Nissum har taget produktet til sig, og udbyder i 2013 tre ophold, som
tager udgangspunkt i Nationalpark Thy. Ligeledes forventes daghøjskolen gentaget i 2013.
Nationalpark Thy klasseværelset
De første skridt er i 2012 blevet taget i forhold til at skabe et stærkt samarbejde om skolers
brug af Nationalpark Thy som emne og som undervisningsrum. Formidlingsnetværket har
besluttet, at der skal ske en større indsats for at få skolerne ud i nationalparken.

Delmål 3: Skabelse af nationalparksafari.
En af de centrale indsatser i projektbeskrivelsen er at udvikle en vifte af tematiske
nationalparksafarier (pakketure), som testes i praksis og udbydes til forskellige målgrupper.
Der er i juli 2011 med succes gennemført en testsafari
over tre dage med 14 betalende deltagere.
Naturstyrelsen Thy var den udførende aktør.
I 2012 var opgaven med at gennemføre og
markedsføre safarien lagt ud til en privat aktør, som
ikke formåede at gennemføre en safari. Set i
bakspejlet var det nok for tidligt, at overlade rorpinden
til en privat aktør, før konceptet var blevet kendt og
gennemprøvet. Den private aktør har dog taget safari
begrebet til sig og udbyder nu flere forskellige
safarikoncepter.
Vandreferier med succes
Vi oplever fortsat stor succes med at afvikle vandreferier. De fire vandreferier i 2012 har været
fuldt booket, så der udbydes i 2013 seks vandreferier: to i juni, to i september og to i oktober.
Der er kun få pladser tilbage på turene i oktober, så der planlægges en ekstra tur i slutningen
af juni. Der er dog stadig plads til dagsvandrere, som selv sørger for overnatningen. Thy
Turistforening er officiel arrangør og Naturstyrelsen leverer guiderne.
Cykelpakkeferier
I juni 2012 afviklede den samme aktørkreds også en cykelferie over fire dage (fuldt booket),
hvor formidlingskoordinatoren deltog som guide den første dag. Erfaringerne og
tilbagemeldingerne fra turen er gode, og cykelferierne synes at have et lige så stort potentiale,
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som vandreferierne. I 2013 er afviklingen lagt i hænderne på Naturevents, som afvikler to
lignende cykelferier fra den 5.-8. juni og 4.-7. sept. 2013.
Safari gruppen
På opfordring fra private aktører startede vi i 2011 et safarinetværk op med ca. 10
virksomheder og organisationer. Formålet med netværket var at deltagerne skulle inspirere,
understøtte og hjælpe hinanden med at udvikle, sælge og gennemføre safarier i Nationalpark
Thy.
Efter at have udviklet en model for udbydelse af nationalparksafarier samt synliggøre
safaripakketure og kortere safarioplevelser, blev gruppen nedlagt i starten af 2012 pga. en
skærpet prioritering af formidlingsnetværkets ressourcer. Safarierne kan ses på
www.safari.nationalparkthy.dk.

Delmål 4: Efteruddanelse af formidlere og etablering af et Nationalpark
partnerprogram.
Nationalpark Partnerprogram
Projektet har udviklet et koncept, som kan anvendes som et overordnet Nationalpark Thy
Partnerprogram. Det skal sikre, at de interessenter, som ønsker at drage fordel af
nationalparkens brand og logo m.v., leverer ydelser og produkter af en høj kvalitet.
Specifikt er der lavet et kriteriedokument til interessentgruppen ”virksomheder og personer,
der udbyder oplevelser eller personlig formidling i Nationalpark Thy”.
Partnerprogrammet blev godkendt i nationalparkens bestyrelse i januar 2012, og de første
Partnerskabsaftaler er blevet godkendt sommeren 2012. Ind til nu er følgende blevet partnere:
 Grejbank Nordvest, Thomas Kolding
 Limfjordscentret, Søren Kiel Andersen
 Nystrup Camping, Jess Bøger og Egon Jessen Nielsen
 Naturevents, Allan Christiansen
 Danmarks Jægerforbund, Per Kiel Andersen og Lars Ole Andersen
Nationalpark Skolen
Nationalpark Skolen udbyder og afvikler kurser/uddannelsesmoduler, som øger målgruppernes
viden og evne til at formidle nationalparkens natur og kulturhistorie til egne kunder/gæster.
Skolen har tre overordnede målgrupper:
 De etablerede formidlere, som i dag arbejder med formidling i tilknytning til NPT
 De frivillige formidlere
 Nationalpark Partnere
Nationalparkskolen har nu et års tid på bagen, og der er bl.a. gennemført to runder med de
fire basisforløb hhv. i foråret og i efteråret 2012:
 Introduktion til NPT
 Færdselsregler i Nationalpark Thy
 Værtskab
 Førstehjælp
Der ud over er der afviklet:
 en række nationalparkkurser hen over sommeren i samarbejde med Biologisk Forening
Nordvestjylland målrettet thyboerne samt et botanikkursus (varierende antal deltagere).
 en studietur til Nationalpark Mols Bjerge med formidling som tema 18. april (22 deltagere)
 et kursus i at formidle kronvildtet i Nationalpark Thy i september måned (15 deltagere)
Læs mere om skolen og aktuelle kurser på www.kursus.nationalparkthy.dk.
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Delmål 5: International og national erfaringsudveksling og netværk
med lignende organisationer
Formidlingskoordinatoren deltager i den nationale Nationalpark Erfaringsudvekslinggruppe,
som samles på skift hos de respektive nationalparker og nationalparkprojektområder.
I oktober 2012 deltog formidlingskoordinatoren sammen med et af nationalparkens
bestyrelsesmedlemmer i Europarcs årlige seminar i Genk, Belgien, hvor udbyttet bl.a. var ny
inspiration, opbygning af netværk og til dels også udveksling af erfaringer.
Der ud over har projektlederen afsluttet Naturvejlederuddannelsen i 2012.
Der er anvendt en del ressourcer på at involvere studerende i nationalparkens
problemstillinger i forbindelse med studieprojekter. Der er bl.a. været samarbejder med
studerende fra Aalborg Universitet, EUC Nordvest, University College Nordjylland samt VUC
Thy-Mors.

Delmål 6: Udenlandske besøgende skal have mulighed for at få blive
guidet i parken på tysk og engelsk.
Der blev i 2011 foretaget en afklaring internt i formidlingsnetværket omkring de eksisterende
formidleres kompetencer og ønsker i forhold til at imødekomme turisternes efterspørgsel på
ture. Resultatet var, at de eksisterende udbydere ikke på daværende tidspunkt ønskede at
løfte opgaven. I løbet af 2012 har vi imidlertid fundet en model, som forhåbentlig kan
imødekomme en væsentlig del af efterspørgslen. Løsningen består af ugentlige
formidlingsarrangementer suppleret af en rutebaseret mobil applikation på engelsk, tysk og
dansk. I 2013 skal tilbuddene udbydes til de udenlandske turister.

2.2.20 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 5 x 30 minutters sendetid ugentligt på Kanal Midt-Vest og Kanal Nord, er der sendt i alt
87 førstegangsudsendelser. Dertil kommer 174 genudsendelser.
Hele 2012 har TV Midt-Vest desuden købt og sendt to ugentlige udsendelser fra Nationalpark
TV. En tirsdag aften i juli måned, hvor der blev lavet en seertælling, var en genudsendelse fra
Nationalpark TV topscorer på den regionale TV2 station – med en share på 14% (ca. 17.000
seere) blandt de fastboende, dertil kommer et ukendt antal seere i sommerhusområderne.
Siden efteråret 2012 har TV2 Nord købt og sendt en ugentlig udsendelse fra Nationalpark TV.
Se den samlede oversigt over sendetidspunkter på de 4 kanaler i figuren herunder.
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En markedsanalyse i Thisted Kommune gennemført af studerende på EUC Nordvest (omtalt
tidligere) viste, at 53% af de, der kender til nationalparken kender Nationalpark TV og at
mange ser det jævnligt. Undersøgelsen viste også, at de som ser Nationalpark TV kender mere
til nationalparken end de, der ikke gør. Det vurderes således, at TV-satsningen har haft en
ganske stor effekt som led i nationalparkens formidling – både i lokalområdet, hvor det har
medvirket til at skabe opbakning omkring nationalparken og mere bredt i store dele af Jylland.
Alle udsendelserne kan desuden ses på internettet via Vimeo, og embedded i en række
hjemmesider som fx www.nationalparktv.dk, www.danmarksnationalparker.dk m.m.
Siden den første Nationalpark TV udsendelse juleaftensdag 2009 er 87.448 udsendelser blevet
afspillet via Vimeo. 11.590 gange er en ½ times udsendelse set til ende (13%). Det vurderes
at være en høj andel, der ses fra ende til anden, da folks adfærd typisk er noget anderledes på
nettet end foran fjernsynet.
Langt de fleste seere på nettet kommer fra Danmark. En deltager fra Lolland på en af årets
arrangerede vandreture tilkendegav, at han så alle udsendelserne. Men også folk i Tyskland,
Sverige, Norge og USA ser udsendelser i et vist omfang. Ikke mindre end 110 lande figurerer
på statistikken, om end det er de færreste af disse, hvor der er mange seere.

Naturfilm – Ålvand og Agger Tange
Takket være en donation på 35.000 kr fra Snedsted Nørhå Sparekasses Jubilæumsfond, blev
der henover 2011 og 2012 lavet en særlig naturfilm om årets gang i Ålvand Klithede (se
indledningen). Filmen er sendt i Nationalpark TV.
I forbindelse med planlægningen af formidlingen i Svaneholmhus, blev der desuden produceret
en række mindre TV-klip om naturen på Agger Tange. Disse TV-klip er brugt også ved
forskellige lejligheder i Nationalpark TV.

Øje for naturen – en ansøgning om EU Life+ midler
De mange gode erfaringer med Nationalpark TV har efter flere tilløb inspireret til en større tvsatsning. Således blev der henover sommeren – i første omgang i samarbejde med
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nationalparkerne Vadehavet og Mols Bjerge – arbejdet intenst på en ansøgning til EU’s LIFE+
midler til kommunikation & information. Til at bistå med ansøgningen blev Bangsgaard &
Paludan engageret og timer købt ind fra TV Midt-Vest. Tæt op mod ansøgningsfristen i
september, stod det dog klart, at mål og midler var så svære at forene, så Nationalpark Thy
blev eneansøger på projektet: Øje for naturen.
Projektet er budgetteret til at køre over 5 år med en budgetramme på ca. 1,9 mio. EUR, heraf
er EU søgt om at afholde knap halvdelen af udgifterne. Ansøgningen forventes behandlet i
løbet af foråret 2013.

2.2.21 Markedsføring og informationsvirksomhed i øvrigt
Skilte
Vejdirektoratet besluttede efter en
forsøgsperiode i 2011, at opstille
skilte langs motorvejen til
nærliggende turistattraktioner, bl.a.
nationalparker, UNESCO
seværdigheder, og nationale
seværdigheder. Efter en drøftelse
med Naturstyrelsen og
nationalparkens sekretariat blev det
besluttet, at vejvisning til
Nationalpark Thy indtil videre sker
ved Haverslev-afkørslen mellem
Hobro og Aalborg, selvom der herfra
er ca. 100 km fra skiltet til
nationalparken.

Vejvisning v. Haverslev afkørslen på E45.
Foto: Karsten Frisk.

Thy på Strøget
Thy Turistforening havde med hjælp fra en række virksomheder og finansieringskilder stablet
en stor markedsføringssatsning på benene, som fandt sted henover juni måned i et tomt
lejemål i tre etager i en hjørneejendom på Strøget i København. Thy på Strøget gav et
mangfoldigt billede af en egn – med storslået natur med muligheder for friluftsliv, gode råvarer
og fødevareproducenter, kunsthåndværkere, musik, litteratur m.m.
Nationalpark Thy støttede arrangementet ved at stille materiale til rådighed om nationalparken
samt ved at holde to velbesøgte foredrag om Nationalpark Thy.

Foldere, feriemesser, annoncer
Markedsføring af Nationalpark Thy har i 2012 har været koncentreret om
annoncer, deltagelse på feriemesser og distribution af Nationalpark Thy
folderen på dansk, tysk og engelsk bl.a. via en distributionsaftale, som leverer
foldere til turistforeninger og turiststeder i midt- og nordjylland og via
Naturstyrelsen Thy, som fylder foldere i kasser rundt om i Nationalpark Thy.
I 2012 deltog vi på feriemesse i Bella Center og Herning med en flot stand og
mange frivillige til at hjælpe med at fortælle besøgende om de oplevelser,
man kan vente i Nationalpark Thy. På begge messer havde Nationalpark Thy
en stand nær Visit Thy og andre aktører fra landsdelen.
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Der har i 2012 desuden været annonceret sammen med Visit Thy i Thy Guiden, Find Vej samt
Jyllandsguiden (norsk).
Der har desuden været sikret omtale af nationalparken via fx sponsoraftaler eller infostand m.
frivillige til lokale arrangementer. Det gælder fx Nationalpark Thy Marathon, Lady Walk i
Agger, Thy Race, Agger Athlon samt Fotofestival. Materiale fra Nationalparken: bannere, bøger
og foldere var med på Visit Thy´s arrangement Thy på Strøget og lokale udstillinger bl.a. på
Hurup Bibliotek
Hele turistsæsonen har der ugentligt været bragt en aktuel artikel, annoncer og omtale af
arrangementer i turistavisen ”Thy til Turisten”. Alle offentlige ture og arrangementer har været
formidlet via folderen ”Oplevelser i Nationalpark Thy”, der er udkommet 2 gange i 2011 og
arrangementerne er også offentliggjort på web-kalenderen Thy 360.

Vinderbilledet i Nationalpark Thys fotokonkurrence. Foto: Kristian Amby

Fotokonkurrence
I sensommeren 2012 gennemførte nationalparkens sekretariat en fotokonkurrence på
Facebook. Temaet var ”Hvordan ser du Nationalpark Thy?”. Formålet var dels at engagere
borgere i nationalparken, men også at forøge nationalparkens billedbibliotek.
Deltagerne uploadede billeder samt beskrivende tekster på Nationalpark Thys Facebook væg.
De fem vindere blev:
1.pladsen gik til Kristian Amby med et fredsfyldt svane-billede fra Nors Sø taget en tidlig
morgen i november (se herover).
2.pladsen gik til Niels Kudsk Christensen med et billede med ravfiskere syd for Klitmøller
3.pladsen gik til Leif Gro Hansen, som fangede en flot regnbue sydvest for Stenbjerg, da han
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var på en aftentur med skibet Maagen fra Vorupør.
4.pladsen gik til Niels Kudsk Christensen med et billede fra Bøgstedrende, på en dag hvor der
var megen aktivitet ved sømærket
5.pladsen gik til Henning Pedersen med et billede, som viser nationalparken store vidder.

Hjemmesiden www.nationalparkthy.dk
Naturstyrelsen stiller en hjemmeside – www.danmarksnationalparker.dk – til rådighed for de
danske nationalparker, og således også for Nationalpark Thy (www.nationalparkthy.dk).
I sommeren 2012 har vi omstruktureret websiden og givet den et ”facelift” med hjælp fra en
midlertidig ansat. Lanceringen af den nye webside er sket i to omgange, hvor den nye og mere
brugervenlige struktur, herunder alle undersiderne, blev offentliggjort i efteråret 2012. I
starten af 2013 er forsiden også blevet fornyet, så vi nu har et mere tidssvarende udtryk på
websiden.

Nationalpark Thy på Facebook
Nationalpark Thy har en virksomhedsprofil på Facebook (oprindeligt oprettet som et
studenterprojekt under Natur- og Kulturformidleruddannelsen på University College
Nordjylland). Facebooksiden bruges dels til at informere om aktiviteter og nyheder, men også
til borgerinddragelse og dialog med brugerne.
Mere end 500 ”synes godt om” siden og antallet stiger støt hele tiden. Se siden her
http://www.facebook.com/NationalparkThy og klik på ”Synes godt om”, hvis du ikke allerede
har gjort det.

2.2.22 Projektansøgninger
Nationalpark Thy har i 2012 søgt om tilskud fra:
 Realdanias ”Stedet tæller” vedr. udvikling og formidling i tilknytning til Lodbjerg Fyr.
Ansøgningen blev ikke imødekommet
 Bidrag til en ansøgning til Erhvervsstyrelsens konkurrenceudsatte pulje vedr. ”Panorama
cycling Denmark” i samarbejde med bl.a. Dansk Cyklistforbund. Ansøgningen blev
imødekommet.
 Arbejdsmarkedets Feriefond i samarbejde med Naturstyrelsen Thy. Ansøgningen blev
imødekommet som en omprioritering af midler til projektet ”Adgang til Nationalpark Thy”.
 Vækstforum, Region Nordjylland om medfinansiering af en foranalyse af muligheder for
erhvervsudvikling. Ansøgningen blev imødekommet.
 EU Life+ Communication til et projekt om formidling af naturen ved hjælp af levende
billeder på TV og internet. Ansøgningen ventes behandlet i 2013.
Nationalparkens sekretariat har desuden taget initiativ til drøftelser med LAG Thy-Mors og
Region Nordjylland om mulige projekter.

2.2.23 Tilsagn om tilskud
Nationalpark Thys bestyrelse har i perioden givet støtte til en række events: Ladywalk i Agger,
Agger Athlon, Spejderne i Thy til Spejdernes Lejr i Holstebro, Thy Race (der består af 3
ekstremsports-events) samt Fotofestival.
Bestyrelsen for Nationalpark Thy har i 2012 støttet to udgivelser: ”Fiskeruten” (Visit Thy) og
”Tarfisk og Vækkelseskage” (Museet for Thy og Vester Hanherred).
Bestyrelsen har desuden givet støtte til etablering af udstilling i ”Wester Export” ved
landingspladsen i Klitmøller om Klitmøller Fiskeeksports historie 1926-2001. Udstillingen, der
ventes færdiggjort i 2013 vil omfatte en planchedel og en digital del og udvikles i samarbejde
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mellem Lystfiskerforeningen og Museet for Thy og Vester Hanherred.
Som tidligere omtalt, er der desuden givet tilskud til forsknings- og studenterprojekter.

2.2.24 Netværk og samarbejde
Nationalparkens sekretariat har i 2012 viderebygget et rigt netværk af potentielle og
eksisterende samarbejdsparter. Grundtanken bag meget af arbejdet i nationalparkens
sekretariat er, at det er af største vigtighed at aktivere de mange kræfter, der findes i
samfundet omkring os – lokalt, regionalt, nationalt og internationalt – som arbejder 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.
Netværk kan dels bruges til at give inspiration til Nationalpark Thys drift, udvikling og
informationsvirksomhed, dels skabe direkte samarbejdsprojekter, dels tiltrække
opmærksomheden om Nationalpark Thy som fx feriemål og forskningsobjekt. Det vil være for
omfattende at medbringe en liste over alle relevante parter i disse netværk.
Når det er muligt og relevant, deltager Nationalpark Thy (ved et bestyrelsesmedlem eller en
medarbejder) 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.

38

2.3 Redegørelse for reservation
Bestyrelsen for Nationalparkfond Thy har reserveret 2.470.000 kr fra 2012, som det fremgår
af nedenstående tabel til aktiviteter i 2013 (tallene er i mio. kr).
Det bemærkes, at det reserverede beløb er væsentligt større end de 1,3 mio. kr der i
regnskabet (bilag 1) fremstår som opsparing ultimo 2012. Dette skyldes, at Naturstyrelsen,
som fører Nationalparkfond Thys regnskab, har fundet, at tilgodehavender vedrørende udgifter
afholdt i 2012 (især donationer fra fonde), ikke skal indtægtsføres i 2012 men indtægtsføres,
når de er indbetalt på bankkontoen, forventeligt i 2013.
Reservationen er som følger:
Opgave
(beløb i mio. kr)
Naturforbedringer Agger
Tange
Nationalparkcenter Thy
Istandsættelser, Lodbjerg
Fyr
Cykelsti m.m. i relation til
projektet ”Adgang til
Nationalpark Thy”
(Naturstyrelsen Thy)
Projektmidler til mobilapp
m.m. FormidlingsNetværk
Nationalpark Thy
Diverse tilskud og
samarbejder
I alt

Reserveret
år
2012

Reservation
primo
0,2

2012
2011

0,8
0,2

2011

2012
2012

Forbrug i
året

Reserveret
ultimo
0,20

Forventet
afslutning
2013

0,3

0,50
0,20

2013
2013

1,6

0,3

1,30

2013

0,65

0,48
(indtægter
0,06)

0,23

2013

0,04

2013

0

2,47
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Bilag 1. Resultatopgørelse
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Bilag 1. Resultatopgørelse
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Bilag 2. Årsregnskab for Nationalpark TV
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Bilag 2. Årsregnskab for Nationalpark TV
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Bilag 2. Årsregnskab for Nationalpark TV
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Bilag 2. Årsregnskab for Nationalpark TV
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Bilag 2. Årsregnskab for Nationalpark TV
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Bilag 2. Årsregnskab for Nationalpark TV
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afterhand.blogspot.de

+
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1
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thy360.dk

+
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+

50

0
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0
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nationalparktv.blogspot.nl

+

50

0

67

nationalparker.naturstyrelsen.dk

+

41

6

68

nationalparktv.blogspot.com.au

+

31
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69

nationalparktv.blogspot.fr

+

45

0

70

afterhand.blogspot.com

+

42

2

71

vimeo.com

+

0

41

72

grangaardensgaestebolig.dk

+

38

1

73

m.facebook.com

+

31

4

74

mono.net

+

32

0

75

dev.eah.gotpantheon.com

+

31

0

76

macroecology.ku.dk

+

29

1

77

science.au.dk

+

25

4

78
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+

20

8

79

pposblog.blogspot.de

+

28

0

80

demo.elmelund-jbf.dk

+

27

0

81

nationalparktv.blogspot.co.at

+

25

2

82

nationalparktv.blogspot.be

+

24

1

83

test.hafiska.dk

+

17

5

84

google.com

+

19

0

85

outsite.org

+

15

4

86

video.yandex.ru

+

15

3

87

nordvestok.dk

+

17

0

88

nationalparktv.blogspot.com.es

+

15

2

89

video.yandex.ua

+

11

4

90

nationalparktv.blogspot.sk

+

12

2

91

afterhand.blogspot.se

+

14

0

92

nationalparktv.blogspot.jp

+

14

0

93

nationalparktv.blogspot.hu

+

13

0

94

afterhand.blogspot.co.uk

+

12

0

95

video.search.yahoo.com

+

7

5

96

tkjerstein.blogspot.dk

+

11

0

97

pposblog.blogspot.se

+

9

1

98

alexw.me

+

10

0

99

pposblog.blogspot.com.es

+

10

0

100

kickstarter.com

+

9

0

101

vorupoermuseum.dk

+

7

2

102

pinterest.com

+

9

0

103

blogger.com

+

8

0

104

mediaarkiv.blogspot.dk

+

8

0

105
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+

5

2

106

afterhand.blogspot.ru

+

5

0
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+

5

0
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5

0

+

5

0

live.eah.gotpantheon.com

+

4

0

110

131.253.14.66

+

4

0

111

th.video.search.yahoo.com

+

0

4

112

207.46.192.232

+

2

1

113

pposblog.blogspot.fr

+

3

0

114

jonaskrogh.blogspot.com

+

3

0

115

131.253.14.250

+

2

1

116

afterhand.blogspot.cz

+

3

0

117

direct.thy360.dk

+

2

1

118

afterhand.blogspot.nl

+

3

0

119

webcache.googleusercontent.com

+

3

0

120

in.video.search.yahoo.com

+

0

3

121

tw.videos.search.yahoo.com

+

2

1

122

afterhand.blogspot.fr

+

2

0

123

pposblog.blogspot.ca

+

2

0

124

bricksite.com

+

2

0

125

centre.fdf.dk

+

2

0

126

pposblog.blogspot.it

+

2

0

127

pposblog.blogspot.nl

+

2

0

128

mediaarkiv.blogspot.com

+

2

0

129

proxyinfo.srv.volvo.com

+

1

1

130

twitter.com

+

1

1

131

video.yandex.com.tr

+

2

0

132

afterhand.blogspot.com.es

+

2

0

133

vn.video.search.yahoo.com

+

1

1

134

nationalparktv.blogspot.com.br

+

1

1

135

afterhand.blogspot.gr

+

2

0

136

podahegn.dk

+

1

0

137

fsekret.ru

+

1

0

138

katapult.dk

+

1

0

139

afterhand.blogspot.ro

+

1

0

140

afterhand.blogspot.co.nz

+

1

0

141

outsite.org.linux18.unoeuro-server.com

+

1

0

142

nationalparktv.blogspot.gr

+

1

0

143

feeds.feedburner.com

+

1

0

144

afterhand.blogspot.ch

+

1

0

145

afterhand.blogspot.ca

+

1

0

146

afterhand.blogspot.hk

+

1

0
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afterhand.blogspot.it

+

1

0
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+

1

0
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test.eah.gotpantheon.com

+

1

0
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nationalparktv.blogspot.co.nz

+

1

0

151

udviklingvorupr.blogspot.com

+

1

0
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jonaskrogh.blogspot.dk

+

1

0

153

webc.projektformidlingen.dk

+

1

0

154

blakewhite.dk

+

1

0
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afterhand.blogspot.co.at

+

1

0
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