
side 1 af 24

NATIONALPARKCENTER THY

Dispositionsforslag 
d. 08.04.2020



NATIONALPARKCENTER THY

side 2 af 24

Dispositionsforslag d. 08.04.2020

NATIONALPARKCENTER THY

Nationalparkcenteret i Vorupør skal indgå i den store dynamiske fortælling om 
Nationalparken i Thy og skal blive en del af det lokalforankrede netværk af 
formidlingspunkter. Vi ser centeret som en mulighed for at føje en mere æstetisk 
og visuel formidling til alle de andre platforme, samt give et overblik som ikke 
er muligt i de andre formater. Vi vil give den besøgende en dybere forståelse 
for abstrakte fænomener og store sammenhænge og samtidigt pege ud til 
Nationalparkens mange oplevelser. 

Ud fra de tre hovedtemaer, Porten, Klitheden  og Sandflugten har vi forsøgt at 
skabe et delingsrum for naturoplevelser som dækker hele nationalparken. Et rum 
til at se motiver, arter, steder, ruter og historier som man enten genkender eller kan 
glæde sig til at opleve. Vi tænker det  især som et rum, der kan bruges til levende 
formidling mellem de besøgende, lokale ildsjæle og stedets værter. 

Vi har med projektforslaget forsøgt at tegne et sted, som både gør det muligt at 
begribe landskabets store skala, men som også giver mulighed for at genkende 
eller opdage nogle af de detaljer som ligger gemt i helheden. Et sted som formidler 
nationalparkens unikke natur, og som også formidler bevægelsen og den skiftende 
horisont, de mange forskellige motiver og de konstante landskabsbevægelser. Det 
skal kort sagt pege på den mangfoldighed af oplevelser der venter, når du rejser 
dig op og går ud i Nationalpark Thy.
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SEVÆRDIGHEDDER

Landskabets tilblivelse og kampen med at bevare det

Hvordan blev landskabet skabt og hvor er det på vej hen?
De konstante landskabsbevægelser/skift i landskab, herunder historien 
om naturen og menneskets indbyrdes forhold. Afbrænding af klitheden og 
opretholdelse af bestemte naturtræk og barrierer.

SANDFLUGTEN

Et unikt naturlandskab

Formidling af landskabets egenskaber og unikke natur. 
Artsrigdommen, pionérarter og specialisterne. Den store 
mosaik af landskabs- og plantetyper.

KLITHEDEN

Nationalpark Thy - Steder og seværdigheder

Et samlet overblik til at hjælpe og understøtte besøgende i 
Nationalparken. Gøre det nemmere for besøgende at finde 
de oplevelser, som er det særlige ved Nationalpark Thy og 
formidle events, ture, specielle steder og unikke oplevelser.

PORTEN

TRE FORMIDLINGSTEMAER

AFSÆT

Nationalparkcenteret har tre hovedtemaer; 
Nationalpark Thy - steder og seværdigheder, Klitheden og 
Sandflugten.

Hovedtemaerne skal formidle Nationalparkens centrale 
historier. Hvert tema har sin egen skala og abstaktionsgrad 
som passer til det, de skal formidle. Temaet Porten skal 
skabe overblik og åbne sig mod Nationalparkens andre 
steder og seværdigheder, Klitheden skal beskrive det 
unikke naturlandskab og artsrigdommen og Sandflugten 
skal formidle hvorfor landskabet ser ud som det gør.
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SHOP

2 arb. stationer

Model

Børnezone

Ulvepodie

Fugleflok

Fugl, der lander

Indsamlingsområde

ZooZoom 
4 x 65” 

PORTEN
Med udgangspunkt i topografiske kort over Thy Nationalpark, 
udformes en landskabsmodel, der giver overblik over 
landskabets karakter, stier, byer, oplevelser og fortællinger 
i nationalparken. Modellen skaber det store overblik 
over området, og viser forskellige informationslag. 
Landskabsmodellen bliver udstillingens hovedelement, og 
skaber det store overblik over Nationalpark Thy. 

VELKOMST
Overskrift og ganske kort om 
nationalparkcenteret. Uddybes 
under donationer.

KLITHEDEN
Udpegningsgrundlaget og den 
unikke klithede, herunder 
stranden, den 
hvide klit, den grå klit, 
klithederne og klitplantagerne. 

SIDDEPLADSER / 
BØRNEZONE 
Her kan man slå sig ned efter en lang 
gåtur, og børn kan tegne og løse opgaver 
forbundet med udstillingen. Møblerne 
er flytbare, så de kan flyttes væk i 
forbindelse med foredrag eller lignende. 

DONATIONER
Her kan man læse om 
Nationalpark Thy, og hvordan 
man arbejder for at styrke 
naturen i parken, samt hvilke 
projekter man netop nu kan 
støtte. 

MODTAGELSE
Her er formidlingspersonen, 
som kan hjælpe dig med løst 
og fast om Nationalpark Thy. 
Her er også samlet brochurer, 
bogudgivelser og andet 
materiale om nationalparken. 

ZOOZOOM
4 skærme bliver ved hjælp af 
software opdateret med fotos 
taget af en udvalgt gruppe af 
amatør-naturfotografer. 

FUGLEFLOK
Fugle ophængt i loft i en 
formation, der forbinder 
landskabsvæggen og 
landskabsmodellen. 

ULVEN
Montre med ulveskellet, der 
formidler de mange forskellige 
perspektiver og holdninger til 
ulvens tilbagekomst i Danmark. 

OVERBLIK
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A1

Med nationalparkens areal på 244 km2 bliver en vigtig 
opgave for formidlingscenteret, at skabe et overblik over 
nationalparkens forskelligartede natur, hvilke stier og ruter 
der findes, samt fremhæve særlige attraktioner og fortælling 
i parken. 
Ved at introducere en 13 meter lang landskabsmodel 
centralt i udstillingsrummet, skabes en forståelse for 
parkens store skala og et overblik over dens mange 
fortællinger. 
Disse fortællinger grupperes i de tre overordnede 
tematikker; porten, klitheden og landskabets dannelse. 

A

C1

C1

C1
C1

C1

A1

A1

A1 A1

A1
A1

A1

A1

A1

A1

A1

A2.1 C
B

A2

A2.1
A2.1

A2.1

A2.1

B1
B1

FORMIDLINGSHIERAKI

PORTEN
A:  Det store overblik i form af den cnc-fræsede   
 landskabsmodel med topografi, byer, veje, stier etc.  
 fræset ind i træoverfladen. Modellen udføres i skala  
 1:4000. 

A1:  Trædesten og formidlingspunkter vist ved fysisk  
 markør og stemningsfilm rundt om punkt samt  
 tilhørende lydfortælling langs modellens kant. 

A2:  Overordnet introduktion til Vestkyststien

A2.1:  Udvalgte natur- og kulturhistoriske fortællinger langs  
 Vestkyststien formidlet gennem tekst, illustrationer og  
 billeder. 

KLITHEDEN
B:  Overblik over naturtyper og evt. udpegning af  
 udvalgte arter illustreret gennem animeret infografik  
 aktiveret ved B1. 

B1:  Aktivering af fortælling om klitheden

LANDSKABETS DANNELSE
C:  Landskabets dannelse - illustreret gennem film /   
 animeret grafik. 

C1:  Geo5 illustreret gennem zoom i modellen og animeret  
 infografik. 
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TRÆDESTEN OG FORMIDLINGSPUNKTER

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

De i alt 12 trædesten og formidlingspunkter markeres 
fysisk på modellen gennem en markør med nummerering 
og navn. Til hver af de 12 steder, er der tilknyttet en 
lydfortælling fortalt af enten en lokal fra området eller 
en fagperson. Til udvalgte punkter er der herudover 
projekteret luftfotografier og stemningsbilleder fra stedet 
ned på modellen omkring punktet. 

A1

12. Hanstholm Fyr (trædesten) 
Hanstholmreservatet og den særlige 
natur, der kan opleves her, med 
særlig vægt på krondyrene og 
fuglelivet.    3. Lodbjerg Fyr (trædesten) 

Formidlingen på Lodbjerg Fyr herunder 
den rå natur omkring fyret fortalt gennem 
et kulturhistorisk perspektiv: en fyrmester 
og hans to assistenters virke ensomt 
beliggende i det, vi i dag synes er en 
storslået natur. 

5. Nationalparkcenter Thy i Nr. Vorupør (trædesten) 
Menneskets samspil med naturen. 

6. Bøgsted Rende (formidlingspunkt)
Stien forbinder plantagen, kysten og 
klitheden, så der er fine mulighedder for at 
opleve flere af nationalparkens naturtyper 
både natur- og menneskeskabte. 

2. De sorte huse i Agger (formidlingspunkt)
De forsvundene byer og kystsikringens historie. 

1. Svaneholmhus (formidlingspunkt)
De rige fuglekomster er baggrunden for, at stedet 
er udpeget som EF fuglebeskyttelsesområde. 
Stedet er på top 10 over de bedste steder at se 
på fugle. 

7. Klitmøller Landingsplads (formidlingspunkt)
Landingspladsen og kystfiskeriet samt Cold 
Hawaii, og hvorfor det netop er godt at surfe her 
(geologi). 

4. Stenbjerg Landingsplads (formidlingspunkt)
En kulturhistorisk perle og et af de steder, man 
oftest ser billeder af, hvis man googler Thy eller 
Nationalpark Thy. Kystfiskeriet ved Stenbjerg 
Redskabshusenes historie. 

8. Årbjerg (formidlingspunkt)
Vandet sø, hvor der er mange fine 
naturoplevelser. Herudover en 
naturlegeplads og mulighed for 
mangesidet friluftsliv. 

10. Isbjerg (formidlingspunkt)
Et yndet udflugtsmål der rummer 
muligheder for fine vandreture og 
smukke naturoplevelser. 

9. Nebel badeplads/fugletårn (formidlingspunkt)
Fine muligheder for friluftsliv og naturobservationer. 
Bl.a. med et fugletårn med fint udkig over søen og 
Hanstholm Vildtreservat. 

11. Sårup (formidlingspunkt)
Måske det bedste sted i 
nationalparken at se krondyr, 
og det er derfor oplagt, at 
formidlingen i Sårup netop 
handler om det. 
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Modeloverfladen uden projektion. Modeloverfladen med projektion af 
luftfotografi fra tilsvarende sted.  

De to fyrtårne markeres med 
figur udskåret i træ

De resterende 
formidlingspunkter udpeges 

gennem markør udskåret i træ

Der projekteres luftfotografier og 
stemningsskabende billeder rundt 

om formidlingspunktet



NATIONALPARKCENTER THY

side 9 af 24

Dispositionsforslag d. 08.04.2020

VESTKYSTSTIEN
- ‘Redningsvejen og Vestkyststien udgør en klar, intuitiv 
og visuel ‘rygrad’, der binder natur- og kulturhistoriske 
fortællinger sammen over en fysisk sti- og infrastruktur.’

Vestkyststien fremhæves på modellen gennem en 
kraftigere belysning end de resterende stier. Langs 
stien udpeges natur- og kulturhistoriske fortællinger 
man kan møde på ens vej langs stien. Fortællingerne 
udfoldes gennem tekst og grafik på modellens havflade. 
Der fokuseres på følgende 6 hovednedslag, hvorfra der 
udvælges et antal underfortællinger til at uddybe emnet.  

Strandingerne og redningsvæsenet 
Uddybende fortælling om Vestkyststien 
i forbindelse med strandingerne og 
redningsvæsenet. Fortællinger som ’La Plata’, 
’Stranding 1930’ og ’Båker’ kan udpeges og 
formidles på havfladen nord for Lodbjerg og 
til Stenbjerg. Tættere på Nr. Vorupør kan 
fortællingen om ’Læmolen’ og hvordan den 
skabte bedre landingsforhold for fiskerne 
formidles. 

A2.1

A2

A2.1

A2.1 A2.1

’La Plata’

Det engelske dampskib La Plata med 
kaptajn W. Propert var på vej fra Shields 
ved Newcastle upon Tyne til Tallinn/
Reval lastet med stenkul og ildfaste 
sten, da det i usigtbart vejr 2. juli 1886 
kl. 23.30 strandede på yderste revle ud 
for Stenbjerg i Thy.
Vraget ligger ca. 500 meter fra kysten og 
er rimligt godt bevaret. 

Nr. 3.12

A2.1 Hanstholm Vildtreservat
Det særlige landskab lige her, 
og hvordan man har beskyttet 
området. 

’La Plata’

’Signalmast’

Efter en storm i 1885, hvor 12 fiskere 
mistede livet, blev der af Foreningen til 
Fiskeriernes Fremme taget initiativ til at 
indføre et signalsystem til kommunikation 
med fiskerbådene. Signalene betød:
1 kurv : Havet vokser - kom i land 
2 kurve : Fare landings langs kysten 
3 kurve :  Afvent redningsbåd

Nr. 3.13

Klitheden
Det smukkeste sted på ruten. Her 
vandre du igennem den fugtige og 
tørre del af klitheden. 

A2.1

Thagaards plantage
Historien om sandflugtskommisær 
Lauritz Thagaard og forsøgsplantagerne. 
Historien skal fungere som uddybende 
fortælling til formidlingspunktet ’Bøgested 
Rende’.

Krigens spor
Tag en omvej via Batteri1-ruten 
og se spor efter en af landets 
bedst bevarede bunkerstillinger 
fra 2. verdenskrig. Steder som 
’ildledelsesbunker’, ’kanonstilling’ 
og ’sprængt bunker’ kan udpeges 
og formidles.

Havets gennembrud og kystsikring 
Kystlinjen ved Agger tanges ændring gennem 
tiden, kysttilbagetrækningen og byernes 
forsvinden (’Stormfloden 1825’ fra App) 
fortalt gennem billedsekvens eller tidslinje. 
Kystbeskyttelse blandt andet vha. høfderne.  

Fortællinger om udvalgte 
strandede skibe i dette 
eksempel ’La Plata’ 

Fingerkode for mere 
information via App

Markering af strandede skibe 
gennem tiden

’Signalmasterne’ fortalt gennem 
kort tekst og illustration
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Modellen skal give de besøgende et overblik over 
landskabets karakter og de forskellige naturtyper i 
nationalparken. 
Gennem animeret infografik projekteret på modellens 
overflade, kan de besøgende få et overblik over, hvor de 
forskellige naturtyper placere sig og evt. hvor man kan se 
udvalgte arter.  
Dette overblik skal spille sammen med landskabsvæggen, 
der nærmere beskriver de enkelte naturtyper og de mange 
plante- og dyrearter man finder i nationalparken.  

KLITHEDEN

Aktiveringspunkt 
Her udfolder sig kort fortælling om 
klitheden gennem udpegning af de 

forskellige naturtyper i nationalparken. 

Aktiveringspunkt 
Her udfolder sig kort fortælling om 
klitheden gennem udpegning af de 

forskellige naturtyper i nationalparken. 

Områder med klitplantage vist 
gennem infografik projekteret på 

modellens overflade

B1 B1
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LANDSKABETS DANNELSE
Historien om landskabets dannelse fortælles gennem 
Geo5, der udpeger særlige steder, hvor vi idag kan se 
spor af fortidens landskabsdannelse.  
På forskellige steder langs modellen formidles et 
udvalgt Geo5 gennem grafik belyst på et forstørret 
landskabsudsnit i modellens overflade. Grafikken udpeger 
og understreger karakterer i modellens topografi, der 
fortæller om ét af de 5 særlige fænomen. Formidlingen 
understøttes af tekst eller lydfortælling. 

C1

C1

C1

C1

C1

Kystklint

Store strækninger af nationalparkens kystlinje mod 
vest bliver til stadighed nedbrudt og eroderet, især 
på læsiden af de fremspringende klinter og rev ved 
Lodbjerg, Nr. Vorupør og Klitmøller. Historien står 
tydeligt aftegnet i disse klinter med de ældste lag 
nederst og de yngste øverst. På udsnittet formidles 
hvordan man kan aflæse tidligere tiders sandflugt i 
klinterne, og kortfattet hvad der karakteriserede de 
forskellige perioder med sandflugt.

Isbjerg og Karst søerne
Det sammenhængende landskab 
som isbjerget og karstsøerne indgår i, 
beskriver fortællingen om kridtet, der 
i Nordthy udgør den øverste del af 
undergrunden. Det markante bakke- og 
sølandskab er dannet af bevægelser i 
undergrunden (Isbjerg) og opsprækket 
kridt (karstsøerne).

Stenalderhavskrænt
Fortællingen om stenalderhavet og 
hvordan vi i dag kan aflæse den gamle 
kystlinje som stejle skrænter i landskabet 
og den gamle havbund som flade, sandede 
sletter. Nogle af de smukkeste skrænter 
ses ved Vilsbøl. 

Parabelklit
Stort set hele Nationalpark Thy er  præget 
af tidligere tiders voldsomme sandflugt. Her 
finder man nogle af vestkystens bedste 
eksempler på klitdannelse og parabelklitter. 
På udsnittet formidles hvordan parabelklitter 
dannes, deres vandringshastighed og det 
flade mosede område, der opstår bagved 
parabelklitterne. Herudover udfoldes 
fortællingen om menneskets kamp mod 
sandet og hvordan landskabet nu mere eller 
mindre er fastlåst. 

Sande
Sande er den centrale del af 
parabelklitten, der er aktiv, hvorimod 
parabelklittens klitrimmer er stationære. 
På udsnittet formidles hvordan denne 
aktive del af parabelklitten har haft 
store konsekvenser for landsbyerne på 
egnen i dens bevægelse ind i landet. I 
fortællingen udpeges 
Tvorup kirkeruin som et eksempel på 
sandflugtens ødelæggelser. 

Infografik projekteret på det 
forstørrede modeludsnit her 
eksemplificeret ved parabelklitterne. 
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SNIT

Formidlingen af klitheden tager sit afsæt i snit- og 
plannedslag i nationalparkens store mosaik af forskellige 
landskabstyper.  
Her zoomer vi ind på havet, stranden, den hvide klit, den 
grå klit, klithederne og klitplantagerne og betragter disse i 
en tæt sammenstilling. 

DEN NORDATLANTISKE KLITHEDE
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STRAND HVID KLIT GRÅ KLIT KLITHEDE

På bagvæggen ses et stort pege-tablau, der formidler 
nationalparkens store mosaik af forskellige naturtyper og 
de arter som findes her. Det er et gigantisk opslag over 
nogle af de mange forskellige motiver, man kan møde i 
nationalparken. Her kan man gå på opdagelse i den rigdom 
som klithedelandskabet gemmer på, og se eller gense 
forskellige fodaftryk, plantetyper, skjulte dyr og meget 
andet. 

Den store mosaik er bygget op over et landskabssnit, som 
viser den karakteristiske landskabsprofil, som hører til Thy 
Nationalpark. 

MOSAIK

KLITPLANTAGE
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FORMIDLINGS HIERAKI

A1

B

B1

A2

A1

A1 A1 A1 A1

A2

A2

A2

B

B

B

B

B

B

A2

A2

A2

A2B

B

BB

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B1

B1

B1 B1

B1

B1

B

B

B1

B1

B1

B1

B1
B1B1

B1

B1

B1

A

A:  Introduktion til ’Den Nordatlantiske Klithede’

A1:  Beskrivelse af hoved naturtyper

A2:  Beskrivelse af under naturtyper 

B:  Arter repræsenteret ved fotografi/grafik samt navn.  
 Beskriver og giver overblik over klithedens store   
 artsrigdom. 

B1:  Udvalgte arter med en særlig væsentlig fortælling, der  
 beskrives yderligere gennem tekst, illustrationer og  
 ’hands on’ installationer på podiet under væggen. 



A1

B

B1

A2

B

B

B

B1

B1

B

B

A
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Planter:
Strand-kvik
Strand-arve

Alger:
Mikroskopiske alger
Alger skyllet i land fx blæretang og 
sukkertang

Pattedyr:
Sæler
Strandet hval
Ræv
Marsvin
(Spækhugger)

Fugle:
Stor præstekrave
Diverse måger
Sule
Rødstrubet lpm
Sandløber 

Krybdyr:
Markfirben (krybdyr)
Hugorm

Rester af diverse havlevende dyr:
Skjold fra 10-armet blæksprutte
Muslingeskaller
Rokkeæg
Diverse hajæg

Insekter, edderkopper m.v.:
Bjørnedyr, nematoder (rundorme), mider, 
og springhaler
Robbiller, saltflue, tangloppe, løbebiller
Tæger og mariehøns
Skolopender

Div:
Strandsten
Rav
Sand

Strand-kvik
Når flyvesandet lejrer sig mellem strand-kviks grenede 
skud, skyder nye grene frem gennem den lave 
sandhøj og danner til sidst en lav klit. Det er strandens 
vigtigste pionerplante. Den findes kun i det meget 
saltvandspåvirkede område og kommer ikke længere ind i 
landet.

B1

Strandsten
Fortællingen om ledeblokke transporteret 
af isen fra Norge til Danmark 

B1

Sand
Forskellige typer af sand. Forskellige 
sandkorn kan undersøges i mikroskop. 
Man kan adskille forskellige typer af sand 
vha. magnet. Aftryk i sand efter hugorm, 
firben og andet (lav evt. dit eget aftryk). 

B1

Stor præstekrave
Fuglen er en god indgangsvinkel til 
formidlingen om hensynsfuld adfærd på 
stranden eks. fuglenes flugtafstand og 
æggene under sandet. 

B1

A2

B

Forklit

A1 STRAND



A1

A2

A2

B

B

B

B

B1

B1

B1
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Planter:
Sand-hjælme
Strandarve
Marehalm?
Strand-kvik /klit-kvik
Rød svingel
Almindelig stedmoderblomst
Ager-svinemælk
Strand-mandstro?
Sand-star
Skotsk lostilk (OBS - fredet)?
Strand-snerle (meget sjælden)
Smalbladet timian (bagside af hvid klit)
Gul snerre (bagside af hvid klit)
Almindelig kongepen (bagside af hvid klit)
Kællingetand (bagside af hvid klit)
Engelskgræs (bagside af hvid klit) 
Havtorn (havtornklit)
Klitrose (havtornklit)
Den invasive rynket rose (havtornklit)
Torskemund (havtornklit)
Diverse andre urter samt 
mosser (havtornklit)

Laver
Hundelav (bagside af hvid klit)
Bægerlaver (bagside af hvid klit)

Mosser
Cypresmos (bagside af hvid klit)
Klitsnotand (bagside af hvid klit)

Pattedyr:
Krondyr (bagside af hvid klit)
Rådyr (bagside af hvid klit)

Fugle:
Sortstrubet bynkefugl (bagside af hvid klit)
Sanglærke (bagside af hvid klit)

Krybdyr:
Markfirben
Hugorm?
Padder
Insekter, edderkopper m.v.
Grøn sandspringer

Insekter, edderkopper m.v.:
Grøn sandspringer
Almindelig vejhveps

Markfirben (Small5)
Graver æg ned i bart sand og udnytter 
varmen i sandet til at klække æg. 

Sand-hjælme (Flowering5)
Gennem sit vidtforgrende rodnet en god sandbinder og 
klitdanner - der ikke dør bort om vinteren (som marehalm) 
og derfor kan samle sand om sig også i vinterhalvåret, hvor 
det blæser mest. 
Den kan også gro længere inde i klithede og grå klit, men 
blomstrer kraftigst, hvor nyt, løst sand ophobes. 
Hjælmen kan vokse sig igennem store dynger af sand - 
skyder op igennem sandet og grener sig og binder på den 
måde sandet til en stor klit. 

B1

Strand-snerle
Er en meget sjælden art og i Danmark 
findes den næsten kun i Thy. 

B1

Grøn sandspringer
Betragtes gennem mikroskop

B1

Havtorn
Formentlig indvandret i afsmeltningstiden. 
Havtorn stimuleres af sanddækning og den har en 
stor spredningsevne vegetativt. 
Den binder ret betydelige mængder af kvælstof fra 
luften - i symbiose med strålesvampe i rodknolde. 
Kan bruges til gele, syltetøj med m.m.

B1

Klitrose
Klitrosen er uafhængig af kalkindholdet i sandet og 
kan også gro længere inde i klitheden. 
De sorte hyben kan bruges til kryddersnaps

B1

Den invasive rynket roseB1

B

B1

A2 Bagside af hvid klit

A2 Havtornklit

A1 HVIDKLIT
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SandskægB1

SandstarB1

Rensdyrlag
kan tåle kraftig udtørring og kræver meget lidt næring - og 
vigtigst af alt, at der ikke er noget, der skygger
kemisk krigsførelse skaber rum for den enkelte lav og gør 
det svært for andre arter at komme til

B1

Bægerlaver
kan tåle kraftig udtørring og kræver meget lidt næring - og 
vigtigst af alt, at der ikke er noget, der skygger
kemisk krigsførelse skaber rum for den enkelte lav og gør 
det svært for andre arter at komme til

B1

Klitsommerfugl 
Dens evne til at camouflere sig i landskabet. 
Kort uddybbende tekst på væggen

B1

A2 Vindbrud

Planter:
Sandskæg (græs)
Sandstar
Hundeviol
Smalbladet høgeurt
Revling
Hedelyng - i pletter
Blåmunke
Engelsød

Laver
Rensdyrlaver danner pletvist tykke tæpper
Bægerlaver

Mosser
En invasiv mos - campylopus introflexus, 
der koloniserer efter brand

Pattedyr:
Krondyr
Rådyr
Hare
Ræv

Fugle:
Rødrygget tornskade
Sanglærke

Krybdyr:
Hugorm

Insekter, edderkopper m.v.:
Mere end 100 arter af edderkopper
Grøn sandspringer
Almindelig vejhveps
Sandrandøje (Small5) 

B

A1 GRÅ KLIT
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Revling (Flowering5)
Har været brugt til reb. Bærrene (sortebær) har været 
brugt til saft, syltetøj og kryddersnaps. Den kulturhistoriske 
fortælling. 

Hedelyng
Hedelyng har været brugt til rygningen på stråtag og som 
vinterfoder til dyrene. 

B1

Mosebølle
Bærrene har været plukket til videresalg 
og har givet en pæn ekstra indtægt i en 
stram husholdning. 

B1

Soldug (Flowering5)
Liden, rundbladet og langbladet. 
Insektædende plante. Denne fortælling 
er god i forhold til børn. 

B1

Tranebær
Kulturhistorisk fortælling. 

B1

Klokke-ensian, ensian-blåfugl og røde stikmyre
Ensian-blåfuglens livscyklus med klokke-ensian og 
stikmyre. 

B1

StrandboB1

B1

Tvepibet lobelieB1

TørvemosserB1

Tingsmed
Tingsmeden er en god indgangsvinkel til at tale om 
hensynsfuld adfærd i Nationalparken. 

B1

Trane (Big5)B1

Storspove (Flying5) B1

DobbeltbekkasinB1

Stor vandsalamanderB1

Blodrød hedelibelB1

A1

B

A2

A2

A2

A2B

B

BB

B1

B1

B1

B1

B1
B1

A2 Tør klithede
Fugtig klithede
Klitlavning
Klitsøer

Planter:
Hedelyng (tør klithede)
Revling (sortebær) (tør klithede)
Krybende pil (tør klithede)
Gråris (en pilebusk) (tør klithede)
Enebær (tør klithede)
Engelsød (bregne) (tør klithede)
(Eg) (tør klithede)
Tormentil (tør klithede)
Engelsk visse (tør klithede)
Klokkelyng (fugtig klithede)
Mosebølle (fugtig klithede)
Mosepors (fugtig klithede)
Benbræk (fugtig klithede)?
Fin bunke (fugtig klithede)
Hjertelæbe (fugtig klithede)
Brun næbfrø (fugtig klithede)
Mangestænglet sumpstrå (fugtig klithede)
Klokkelyng (klitlavning)
Soldug (klitlavning)
Liden ulvefod (klitlavning)
Smalbladet kæruld (klitlavning)
Tranebær (klitlavning)
Klokke-ensian (klitlavning)
Div. starer fx dværg-star (klitlavning)
Klitsiv (klitlavning)
Gulgrøn brasenføde (klitsøer)
Sortgrøn brasenføde (klitsøer)
Strandbo (klitsøer)
Tvepibet lobelie (klitsøer)
Sylblad (klitsøer)
Pilledrager (bregne) (klitsøer)
Nåle-sumpstrå (klitsøer)
Lobelia?

Laver:
Rensdyrlav (Tør klithede)

Mosser:
Tørvemosser
Pæremøgmos (klitlavning)

Pattedyr:
Krondyr
Ulv
Rådyr

B Fugle:
Natravn
Hedelærke (tør klithede)
Stor tornskade
Sortstrubet bynkefugl (tør klithede)
Tinksmed
Hjejle (fugtig klithede)
Mosehornugle
Stor hornugle (klitsøer)
Skov-hornugle (klitsøer)
Trane 
Storspove
Div. Gæs
Havørn 
Dobbeltbekkasin (klitlavning)
Engpibe (fugtig klithede)
Ravn (klitsøer)
Krikand

Krybdyr:
Hugorm
Markfirben

Padder:
Strandtudse
Spidssnudet frø (klitsøer)
Stor vandsalamander (klitsøer)

Insekter, edderkopper m.v.:
Galmyg (tør klithede)
Stikmyg (tør klithede)
Ensian-blåfugl (klitlavning)
Vandkalv (klitsøer)
Fireplettet libel (klitsøer)
Brun mosaikguldsmed (klitsøer)
Blodrød hedelibel (klitsøer)
Hestesko-vandnymfe (klitsøer)
Stor hedelibel (klitsøer)
Hue-vandnymfe (klitsøer)

A1 KLITHEDE
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Bjergfyr (Flowering5) 
Skiver af gammel bjergfyr, der viser hvordan årringe 
forskydes. 

B1

Svampe
Svampenes kendetegn og hvor du kan finde dem

B1

Krondyr (Big5)
Græsningstryk: Krondyrenes påvirkning på heden kan 
være med til at skabe en dynamik, som er en mangelvare i 
dag - vi mangler åbne sandflader, som kan bevæge sig, og 
dermed skabe strukturer i landskabet som f.eks. lobelie-
søer. Krondyret er det største danske landpattedyr og man 
må gerne få en forståelse af krondyrets naturtro størrelse 
fx. ved en ’kastestang’. 

B1

Flagermus 
Kan man omsætte dens ’ikke lyd’ til lyd vi faktisk kan høre? 

B1

Natravn (Flying5)B1

Herkulesmyre (Small5)B1

Stor flagspætte
Har en meget karakteristisk lyd

B1

A1

B

B

B

B
B1

B1

B1

Planter:
1. Træer: 
1.a Introducerede arter: Bjerg-fyr, 
contorta-fyr, sitkagran?, ædelgran?.
1.b Hjemmehørende arter: Eg, bøg, rød-
el, birk, gråpil, skovfyr, 
2. Dværgbuske og urter: 
Hedelyng, klokkelyng, tyttebær, revling?, 
gråris?

Svampe:
Kantareller
Rød fluesvamp

Pattedyr:
Krondyr
Ulv
Rådyr?
Dådyr
Grævling
Hare
Ræv
Egern?
Skovmår
Husmår
Flagermus 

Fugle:
Natravn
Korsnæb
Træløber
Fiskeørn
Stor hornugle
Stor flagspætte
Fuglekonge?
Topmejse?

Krybdyr:
Skovfirben?

Insekter, edderkopper m.v.:
Rød skovmyre?
Herkulesmyre

B

A1 KLITPLANTAGE
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I følgende eksempel af den hvide klit, vises hvorledes 
der kan arbejdes videre med det grafiske udtryk på 
landskabsvæggen. Ved at arbejde med et collageudtryk 
opstår der på afstand et samlet billede af landskabet og 
dets karakterer, mens man på tæt hold vil opdage alle 
de elementer og arter det samlede billede er opbygget 
af. Mange af arterne vil være repræsenteret gennem 
fotografier i naturtro størrelse og herved have en relation til 
de indsamlede genstande og arter. 

EKSEMPEL - DEN HVIDE KLIT
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EKSEMPEL - DEN HVIDE KLIT

A2 Bagside af hvid klit

A2 Havtornklit

A1 HVIDKLITEngelskgræs 
(bagside af hvid klit) 

Torskemund 
(havtornklit)

Strand-mandstro

Ager-svinemælk

Kællingetand 
(bagside af hvid klit)

Bægerlaver (bagside 
af hvid klit)

Sortstrubet bynkefugl (bagside af hvid klit)

Bægerlaver (bagside 
af hvid klit)

Cypresmos (bagside 
af hvid klit)

Gul snerre (bagside 
af hvid klit)

Hugorm

Hundelav (bagside af 
hvid klit)

Klitsnotand (bagside 
af hvid klit)

MariehøneedderkopLav

Rød svingel

Sanglærke (bagside 
af hvid klit)

Sand-starSkotsk lostilk (OBS - 
fredet)

Rådyr (bagside af hvid klit)Krondyr (bagside af hvid klit)

Smalbladet timian 
(bagside af hvid klit)

Almindelig vejhveps

Havtorn (havtornklit)

B1

Klitrose (havtornklit)

B1

Rrynket rose 
(havtornklit)

B1

Markfirben

B1

Sand-hjælme

B1

Grøn sandspringer

B1

Strand-snerle (meget 
sjælden)

B1

Strandarve

Strand-kvik /klit-kvik

Tinksmed

Stor præstekrave

Marehalm

Almindelig 
stedmoderblomst

Almindelig kongepen
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B

JORDBUND

Strandsand / sten

Gult kalkholdigt sand i de hvide klitter

Flyvesand fra seneste sandflugtsperiode

Martørv

Flyvesand fra tidligere sandflugtsperioder

Moræneler (længst inde mod øst) 

A1

På siden af den støbte base 
formidles jordbundens forskellige 
lag. Der laves i alt tre nedslag; 
ét nedenfor den hvide klit, ét 
nedenfor klitheden og ét nedenfor 
klitplantagen. I eksemplet vises de 
forskellige lag i jordbunden ved den 
hvide klit. 

EKSEMPEL - DEN HVIDE KLIT
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Samling af sten fra stranden.
Fortællingen om ledeblokke 

transpoteret af isen fra Norge til 
Danmark.

Stor præstekrave og dens æg under sandet 
samt fortællingen om hensynsfuld adfærd. 

Udstoppet trane.

Skiver af gammel bjergfyr, 
der viser hvordan årringe 

forskydes. 

Forskellige typer af lav.

Strand-kvik og sand-hjælme og 
deres rodnet. 

Revling og hvordan dens bær har 
været brugt til forskellige formål.

Den kulturhistoriske fortælling om 
forskellige bær, og hvordan de 
har udgjort en ekstra indtægt til 

husholdningen. 

Ensian-blåfuglens livscyklus med 
klokke-ensian og stikmyre. 

Grøn sandspringer betragtes 
gennem stereolup.

’Kastestang’ krondyr.

Sandkorn betragtet gennem stereolup 
eller forsøg med adskillelse af 

forskellige typer sand med magnet.
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Montre med ulveskellet, der 
formidler de mange forskellige 

perspektiver på og holdninger til 
ulvens tilbagekomst i Danmark. 

Udover de forskellige hands on installationer på podiet 
under landskabsvæggen, skabes der i udstillingen et 
siddearrangement, hvor der er plads til at tegne, læse i 
bøger og andet for de mindste børn. 
Siddemøblerne bliver samtidig et sted man kan slå sig ned 
efter en lang gåtur i nationalparken, eller studerer kort over 
den rute man netop skal til at ud på. 
Møblerne er flytbare, så de kan fjernes i forbindelse med 
foredrag eller lignende. 

AKTIVITETER FOR BØRN

Skriv en flaskepost

Tegn det flotteste du har set i parken

Hvide ting, du har fundet på stranden

Læs om dyr og planter


