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Nationalpark Thy er rig på storslået natur og spændende kulturhistorie. Siden oprettelsen af 
Danmarks første nationalpark i 2008 er der arbejdet målrettet med at give bedre adgang til 
nationalparken, bl.a. ved at etablere nye, sikre cykelstier fra nord mod syd og bedre 
forbindelsesmuligheder fra kystbyerne ud i nationalparken. Nu kommer guiden, som samler 
elementerne i et værk, som bliver uundværlig for cyklister og vandrere i nationalparken.  
 
Vigtige elementer i en god cykel- eller vandreoplevelse er, at kunne finde vej og ikke mindst at 
få stillet sin nysgerrighed omkring det man passerer undervejs. 
Netop dette er guiden designet til at understøtte. Samtidig giver guiden et incitament til at 
komme ud i naturen, fordi den beskriver mange af de seværdigheder, som er værd at vandre 
eller cykle efter i nationalparken. Guiden kan bruges til planlægning af turen hjemmefra og som 
stifinder og opslagsværk undervejs.  
Bag guiden står et bredt sammensat hold af lokale natur- og kulturformidlere suppleret med 
frivillige, der alle kender nationalparken indefra - fra egne oplevelser og ture, som de gerne vil 
dele med andre. 
 
Ditte Svendsen, skovrider og bestyrelsesmedlem i Nationalpark Thy fortæller: 
Det er med stor glæde og stolthed vi præsenterer den første guide med tur muligheder til fods 
og på cykel i Nationalpark Thy og en beskrivelse af 30 attraktioner, som kan opleves undervejs. 
Vi håber, at den bidrager til at man får en god tur og kommer godt hjem igen, beriget med 
oplevelser og ny viden, og med den gode fornemmelse i krop og sjæl, som en tur ud i naturen 
altid belønnes med. 
 
Guiden består af en bog i lommeformat, som bl.a. indeholder beskrivelser af seværdigheder. Der 
medfølger løse kort målrettet henholdsvis cyklisten i målestok 1:60.000 og vandreren i målestok 
1:25.000. Med udgivelsen af guiden på de tre sprog dansk, engelsk og tysk har vi fået et 
materiale, som kan trække flere lokale og turister ud i nationalparken – siger Bo Immersen 
projektleder i Nationalpark Thy. 
 
Offentliggørelsen af guiden sker to steder i Danmark den 8. juni kl. 15.00. I København på 
Frederiksberggade 23 (Strøget) i VisitThys lokaler, og på Stenbjerg Landingsplads i Nationalpark 
Thy i forbindelse med indvielsen af en cykelsti. 
 
 
Yderligere oplysninger: 
Bo Immersen, projektleder og formidlingskoordinator, Nationalpark Thy, tlf. 9619 1500, mobil 
2222 1662, mail bobim@danmarksnationalparker.dk  
 
Guiden udgives af Nationalpark Thy i samarbejde med Naturstyrelsen Thy, Museet for Thy og 
Vester Hanherred, Thisted Kommune og Thy Turistbureau. 
Guiden er støttet med tilskud fra Tips- og Lottomidler til Friluftslivet. 
 

Nationalpark Thys nye cykel- og vandreguide offentliggøres 
den 8. juni i Thy og i København. 


