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Ansøgning 2. runde – Lokale indsatser for natur og biodiversitet ved Den Danske Naturfond 

A. Projekttitel:  

Indsats for Ensianblåfugl ved Vestergaard i Nationalpark Thy 

En sårbar population af den sjældne og sårbare sommerfugleart får udvidet sit levested i den centrale 

del af Nationalpark Thy 

B. Kort projektbeskrivelse: 

Nationalpark Thy huser nogle af landets vigtigste levesteder for den sjældne og rødlistede sommerfugl Ensianblåfugl. 
Der er fem kendte populationer af arten i Nationalpark Thy. En rapport fra Københavns Universitet angiver, at sikring 
af de fem kernepopulationer er afgørende for bevarelsen af Ensianblåfugl i Nationalpark Thy (Kelager et al. 2017). Et 
forsigtigt skøn er, at Nationalpark Thy huser 8-20% af landets tilbageværende bestand af sommerfuglearten. Derfor 
har vi i Thy et ansvar for at standse tilbagegang og sikre levesteder for Ensianblåfugl.  
 
Dette projekt arbejder med sikring af den mest sårbare af de fem kernepopulationer. Målet med dette konkrete 
projekt er således at sikre bedre muligheder for denne særligt indsatskrævende populations overlevelse. I projektet 
udvides det nuværende levested ved at genetablere klithede med fugtige klitlavninger på et areal, der grænser op til 
det eksisterende levested. Her skal ske genetablering af klitnatur fra græsmark ved to forskellige metoder. 
Efterfølgende afgræsses arealet.  
 
Samtidigt med at projektet gør en forskel for denne arts overlevelse i Thy høstes erfaringer med genskabelse af 
internationalt højt prioriteret natur – klithede og klitlavninger.    

 
 

C. Aftalepart 

 

Aftalepart og modtager af beløbet er Biologisk Forening for Nordvestjylland  

Biologisk Forening for Nordvestjylland 

Ørhagevej 189 

Klitmøller 

7700 Thisted 

CVR. Nr. 44081555 

 

Kontaktperson ved Biologisk Forening for Nordvestjylland i forhold til det ansøgte projekt er: 

Poul Nystrup Christensen (Formand for Biologisk Forening for Nordvestjylland) 

Mobil: 22157738  

Mail: pnystrup@live.dk 

 

D. Lokalicering og areal 

 
Genskabelse af klithede og klitlavning på:  

- Vestergaard, nordøst for Præstens Bakker i kanten af Stenbjerg Klitplantage, Thy. 
 

- 2,2 ha på matr.nr. 1b Faddersbøl Hgd., Hundborg 
o 1,9 ha økologisk græsmark med et 0,1 ha stort vandhul plus  
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o 0,3 ha træbeplantning til sikring af fremtidig forbindelse mellem det nuværende levested for 
Ensianblåfugl og det kommende levested. Den præcise placering af denne forbindelse fastlægges 
først efter retablering af klitheden. Forbindelsen skabes først såfremt det lykkes at genskabe et 
egnet levested for Ensianblåfugl på de 1,9 ha. Dette for at undgå, at projekt-området bliver en 
”zink”.  

 
- Se kort over området i bilag 5 

 
 
E. Projektets indhold 

 

1) Projektområdet 

 
1,9 ha afgræsningsareal. Arealet blev for to år siden omlagt til økologi og gødskes ikke. Området er gennemdrænet i 
1950’erne. Arealet modtager hektarstøtte til vedvarende græs og økologi-tilskud. Der er etableret et lille vandhul på 
ca. 1000 m2 i den sydøstlige del af arealet. Vandhullet er endnu ikke kortlagt og registreret af Thisted Kommune ift. 
naturbeskyttelseslovens §3. Biologisk Forening har i 2014 fundet Vandportulak i vandhullet.  
 
For resten af arealet er der tale om kultureng af botanisk ringe værdi. For de dele, der ligger nærmest vandhullet 
forventes at forekomme sump-elskende planter. Der er ikke registreret sjældne arter på projektområdet.  

 
0,3 ha nåletræsbeplantning. I den østlige del af beplantningen, som for nuværende er udvalgt til projektet, er der 
fugtigt og eventuelt trykvand. Her heller ikke kendskab til sjældne arter.   
 

2) Projektets naturmæssige formål 

 

Ensian-blåfugl har været i kraftig tilbagegang i Danmark gennem de sidste 100 år. Nationalpark Thy huser nogle af 
landets vigtigste levesteder for den sjældne sommerfugl.  Ensianblåfugl er rødlistet som sårbar i Danmark, men 
Kelager et al. (2015) argumenterer for at opliste den til truet ud fra en dybdegående analyse af rumlige og tidslige 
ændringer for artens og dens værtsplantes udbredelse.  
 
Kelager et al. (2017) har identificeret fem kernepopulationer af Ensianblåfugl i Nationalpark Thy og anser alle fem 
populationer som essentielle for den fremtidige bevarelse af arten i Nationalpark Thy. Fire af de fem populationer 
findes på statsejet areal, hvor Naturstyrelsen Thy varetager arealforvaltningen. Den femte og for nuværende mest 
sårbare population findes på privatejet areal i kanten af Stenbjerg Plantage på ejendommen Vestergaard. Der er tale 
om et isoleret og meget lille levested på en naturperle, der foruden den rødliste sommerfugl huser arter som 
Benbræk, Klokkelyng, Liden soldug, Børstesiv og Klokke-ensian.  
 
Målet med dette konkrete projekt er at forbedre overlevelsesmulighederne for denne særligt indsatskrævende 
population af Ensianblåfugl. I projektet udvides det nuværende levested ved at skabe ny natur. På nuværende 
græsmark genetableres klithede med fugtige klitlavninger på et areal, der grænser op til det eksisterende levested. 
Det eksisterende levested ligger på et cirka 5 ha stort klithede-areal. Med projektet udvides klitnaturarealet med ca. 
2 ha ny klitnatur. Klitnaturarealet med levestedet for Ensianblåfuglen forventes således øget med ca. 40 % til et 
samlet sammenhængende areal på 6,8 ha. Med denne arealmæssige udvidelse af populationens potentielle levested 
forventes artens overlevelsesmuligheder forøget. Det forventes således at både Stikmyre, Klokke-ensian og 
Ensianblåfugl med tiden vil etablere sig på det retablerede klitnatur-areal.  
 
Projektet vil dermed være med til at sikre den mest sårbare af de fem kendte populationer af den rødlistede 
sommerfugleart.  
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Såfremt projektet lykkes er det ønskeligt på lang sigt at skabe forbindelse fra den isolerede bestand til øvrige 
bestande af Ensianblåfugl i den centrale del af Nationalpark Thy. Mod vest er der en naturlig barriere mod 
sammenhæng til klitlavninger på Naturstyrelsens arealer i form af en højderyg. Derfor kan sikring af denne 
kernepopulations spredningsmuligheder kræve indsatser på privatejede arealer mod nord og nordvest. Der er i 2017 
observeret et Klokke-ensian-habitat lidt nordvest for projektområdet, hvilket indikerer potentiale for at skabe 
forbindelse mod nordvest til klithederne ved Ålvand. Indeværende projekt har stor værdi som 
demonstrationsprojekt i forhold til et fremtidigt arbejde med at skabe forbindelse mellem populationerne af 
Ensianblåfugl.    
 
Med hensyn til Ensianblåfugl forventes projektet at bidrage til gennemførelse af to anbefalinger givet af Købehavn 
Universitet til forvaltning af Ensianblåfugl i Nationalpark Thy (Kelager et al. 2017): 

- Projektet sigter direkte mod at sikre langvarig opretholdelse af eksisterende populationer i nationalparken.  
- Projektet er en tidlig byggesten med hensyn til at skabe bedre biologisk sammenhæng mellem de centralt 

beliggende populationer af Ensianblåfugl i Nationalpark Thy  
 
Udover den specifikke artsindsats forventes en positiv sidegevinst for natur og biodiversitet:  

- Der genskabes værdifuld og internationalt højt prioriteret natur i form af klithede med klitlavninger. 
- Da Ensianblåfugl og dens vært Klokke-ensian er indikatorarter forventes naturen generelt at få en 

håndsrækning med projektet. Mens Klokke-ensian er indikator for fugtige heder af høj kvalitet indikerer 
Ensianblåfuglen tilstedeværelse af andre såkaldte habitatspecialister og rødlistede arter. Det nuværende 
levested på Vestergaard har da også en HNV-værdi på 10.  

- Der høstes erfaringer med genskabelse af den i habitatdirektivet prioriterede naturtype klithede (2140*) og 
naturtypen klitlavning (2190) fra afgræsset mark til fremtidig brug i forvaltningen af disse naturtyper. 

 
 

3) Projektets naturindsatser 

 

Marken på 1,9 ha tages ud og retableres som klithede med klitlavninger og der etableres en mere naturlig hydrologi. 
Der tages udgangspunkt i det tilstødende klithede-areal, som nu er levested for Ensianblåfugl, og topografien på 
dette areal efterlignes. Arealet skal fremadrettet afgræsses, og græsningsperiode og -tryk tilpasses sommerfuglens 
livscyklus og habitatkrav.   
 
Nedenfor er angivet, hvad vi pt. forestiller os, der skal ske af tiltag. Nationalparkfond Thy indkøber konsulent til 
hydrologisk forundersøgelse og nærmere design af tiltagene, og der vil i den forbindelse kunne opstå nye ideer.  
 

- Forundersøgelse af især hydrologiske forhold, men også af nuværende biologiske værdier i projektområdet. 
 

- Retablering af klitnaturtyper ved afskrælning og modellering af topografi med lavtliggende og højereliggende 
partier i mosaik med henblik på at sikre at begge værtsorganismer kan indfinde sig indenfor korte afstande 
af hinanden.  
 

- Et mindre areal med dybdepløjning i stedet for afskrælning, da sommerfugleforvaltning er vanskeligt, og det 
derfor kan være en fordel at afprøve flere forskellige metoder.  
 

- Hævning af vandstand ved knusning af dræn eller lignende afhængigt af, hvad de hydrologiske 
forundersøgelser viser. Lodsejer mener drænene kan knuses uden problem. Der vil være behov for at ændre 
nuværende afløb for tagvand, der løber gennem projektarealet. 
 

- Tinglysning af beskyttet natur på 1,9 ha landbrugsjord, herunder bl.a. ændret vandstand, ingen sprøjtning, 
ingen gødskning mm.  
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- Udpining gennem afgræsning 
 

- Evt. spredning af frø fra tilstødende naturareal med henblik på hurtigere etablering af optimal vegetation for 
værterne Alm./Korttornet Stikmyre og Klokke-Ensian.  
 

- Pleje ved afgræsning sammen med det nuværende levested. Der vil blive holdt øje med bestanden og 
justeret på græsningstryk og periode for at optimere forhold som f.eks. vegetationshøjde, værtsplantens 
blomstring med mere til sommerfuglens krav. Der indgås aftaler om græsningstryk og periode gennem 
løbende dialog mellem lodsejer og naturmedarbejder ved Nationalparkfond Thy både på projektområdet 
samt på det tilstødende areal med nuværende levested for Ensianblåfugl 
 

- Opfølgende kortlægninger til dokumentation af udvikling i det omfang det er muligt at skaffe midler eller 
involvere frivillige. Der foreligger aftale med frivillige fra Biologisk Forening for Nordvestjylland om botaniske 
registreringer. Der tages kontakt til entomologer.  
 

- Rydning af læ-beplantning, når de rette betingelser er etableret på projektarealet for at skabe fri forbindelse 
mellem nuværende levested og ny-etableret levested. Rydning med varsomhed, da sommerfuglens 
mikroklima ikke må ændres i negativ retning. 
 

4) Friluftsliv og naturoplevelser 

 

Adgangsforhold til området er i forvejen gode. Lodsejer deler gerne naturværdierne og naturoplevelserne med andre 
mennesker, og målet er, at flere vil besøge både dette område og andre områder med Ensianblåfugl.  
 

• Der opsættes klaplåger, således at der bliver nemmere adgang for offentligheden til projektarealet. 
 

• Der oprettes et interessepunkt (POI) i Nationalpark Thy’s app, som fungerer som en guide for gæster i 
området.   

 
Ved disse tiltag forventes det, at flere vil finde frem til projektarealet. Arealet fremstår mere brugervenligt med 
klaplåger end alene med et led i det dobbelte trådhegn.  

 

 

5) Formidling 

 

Projektet vil blive formidlet både skriftligt og mundtligt i samarbejde mellem de tre projektparter: 
  

• formidling gennem Biologisk Forenings medlemsblad, gennem lokale medier, Nationalparkfond Thys 
formidlingsplatforme og Nationalpark TV    

• der vil blive afholdt guidede ture på projektområdet og Ensianblåfuglens nuværende levested med 
formidling af Ensianblåfuglens biologi og områdets øvrige naturværdier.  

• projektets indhold beskrives kort under interessepunktet i Nationalparkfondens app 
• der afholdes en markvandring for øvrige lodsejere i området til inspiration  
• erfaringer og resultater formidles til andre naturforvaltere, eksempelvis gennem koordineringsmøder 

mellem Naturstyrelsen Thy, Thisted Kommune og Nationalparkfond Thy 
  

 

F. Lodsejere 

 
Der er én lodsejer – Karsten Hansen.  
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Karsten har selv taget initiativ til projektet og henvendt sig til Nationalparkfond Thy. Karsten er meget 
naturinteresseret og deler gerne ud af sin naturglæde til andre mennesker. Siden Ensian-Blåfugl blev fundet af et 
medlem af Biologisk Forening for Nordvestjylland på Karstens arealer, har Karsten interesseret sig for 
sommerfuglens trivsel. Karsten har fulgt de anbefalinger, Københavns Universitet har givet vedrørende 
græsningstryk og periode. Han holder også øje med trivslen i bestanden af værtsplanten Klokke-Ensian. Efter i 2017 
at have modtaget en rapport om status og forvaltning af Ensianblåfugl i Nationalpark Thy, hvoraf det fremgår, at 
bestanden ved Vestergaard er sårbar, har Karsten Hansen overvejet de forskellige muligheder for at sikre 
bestandens fremtid. Indeværende projekt er første skridt på vejen.  
 
Lodsejer er og vil være aktiv i projektplanlægning, kontakt til entreprenører m.v. Der foreligger mundtlig aftale med 
Karsten Hansen om gennemførelse af projektet. Derudover foreligger skriftlig samarbejdsaftale, bilag 6.  
 
Der pågår i forvejen et ikke skriftliggjort samarbejde mellem Karsten Hansen, Nationalparkfond Thy samt Biologisk 

Forening omkring pleje af den nuværende bestand af Ensianblåfugl.    
 

 

G. Projektets organisering 

 

1) Parterne i projektet:  

 

Karsten Hansen –  

Rolle & Ansvar: Lodsejer og initiativtager, gennemførelse af den praktisk del af projektet;  
Bidrag: deltager med lokal viden ift. projektdesign, indkøb af entreprenør og materialer, praktisk arbejde, samt 
formidling 
Biologisk Forening for Nordvestjylland v/ Poul Nystrup Christensen (og 3 yderligere medlemmer) –  

Rolle & Ansvar: Ansøger, økonomistyring, gennemførelse af formidling og registrering 
Bidrag: deltager med økonomistyring, lokal viden om naturområdet, sparring fra erfaring med andre naturprojekter 
(v/ Hamish Steward), arrangerer formidlingsaktiviteter, formidling i medlemsbladet, gennemfører botaniske 
registreringer (v/ Jørgen Nordkvist og Knud Knudsen) 

Nationalparkfond Thy v/ Signe Kappel Jørgensen 

Rolle & Ansvar: Projektleder for hele projektet, særligt gennemførelse af den videnskrævende del, naturprojekt-jura, 
gennemførelse af formidling og registrering 
Bidrag: deltager med den overordnede projektledelse, indkøb af rådgivning omkring hydrologi og rådgivning omkring 
projektdesign og monitering, formidling til andre forvaltere, formidling bredt herunder Nationalpark TV.    
 
De tre parter er tilsammen ansvarlige for projektets gennemførelse.    
 
Der ligger en samarbejdsaftale til grund for de tre parters deltagelse i projektet, se bilag 6. Bemærk at 
samarbejdsaftalen både indeholder det ansøgte projekt og de to del-projekter, Den Danske Naturfond ikke kan 
tildele midler til.  

 
2) Projektleder: CV.  

 
Projektets projektleder: Signe Kappel Jørgensen 
Nuværende stilling: projektleder på naturområdet ved Nationalparkfond Thy 
Kompetencer og erfaringer kort: Uddannet biolog og naturvejleder, gennem 14 år arbejdet indenfor natur- og 
miljøforvaltning både privat og offentligt. Både projektledelse ifm. naturpleje- og naturgenopretning, 
myndighedsbehandling ift. natur og miljølovgivning, botanisk registrering, planlægning, samt formidling.   
Se vedlagte CV.   
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3) Arbejdsform: 

 
Arbejdet er organiseret således at Signe Kappel Jørgensen er projektleder på projektet. Det er således Signe, der 
sikrer at alle projektets dele forløber hensigtsmæssigt.  
 
Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af projektets tre parter repræsenteret ved Signe Kappel Jørgensen 
(Nationalparkfond Thy), Karsten Hansen (Lodsejer) og Poul Nystrup Christensen eller Hamish Steward (Biologisk 
Forening for Nordvestjylland). Arbejdsgruppen er i jævnlig dialog omkring projektet således at alle parter er 
orienteret om status og bekendte med de enkeltes opgaver. Arbejdsgruppen mødes ved behov. Projektleder sikrer 
herigennem, at der følges op på projektets enkelte dele. 
      
Sideløbende med den fælles kommunikation, er der en tæt dialog mellem lodsejer Karsten Hansen og projektleder. 
Projektleder varetager også kommunikationen med de relevante medlemmer fra Biologisk Forening for 
Nordvestjylland. Projektlederen har således en nøglefunktion i forhold til kommunikationen med projektparterne og 
opfølgning ift. flow i projektet. 
 
Beslutninger omkring projektdesign og gennemførelse træffes af projektleder, mens beslutninger omkring 
økonomistyring træffes af Biologisk Forening for Nordvestjylland. Forud for væsentlige beslutninger vil der ske 
sparring mellem projektets parter.     
 
Såfremt Den Danske Naturfond finder, at der er behov for en styregruppe til projektet, nedsættes en sådan 
bestående af lodsejer, formand for Biologisk Forening for Nordvestjylland, samt leder af Nationalparkfond Thy, og 
der udarbejdes kommissorium herfor.  

 

 

H. Tidsplan og milepæle 

 

Centrale aktiviteter Milepæle Tidsplan 

Ture ekskursioner (5.1) - Afholdelse af offentlig guidet tur til 
nuværende levested og projektområde 

August 2018 

Arkæologisk Forundersøgelse - Anmodning om undersøgelse 
- Modtagelse af statusrapport 

3. kvartal 2018 

Endelig projektbeskrivelse (1.1)  
Herunder indkøb af konsulent til 

hydrologisk forundersøgelse og 
evt. design af 
metode/detailprojektering 

- Opgavebeskrivelse sendes i tilbud 
- Valg af rådgiver 
- Opstartsmøde med rådgiver 
- Afrapportering 
- Godkendelse 
- Færdigudarbejdelse af 

projektbeskrivelse med valg af endelig 
metode for projektet 

3-4. kvartal 2018, 
dog senest 2. 
kvartal 2019 

Skriftlig aftale med lodsejer om 
projektgennemførelse, erstatning 
og indskrænkning af 
dyrkningsmuligheder (2.1) 

- Vurdering af erstatningsbehov fra 
uafhængig ejendomsmægler 

- Indgåelse af skriftlig aftale om 
projektgennemførelse 

Senest 2. kvartal 
2019 

Tinglysning (2.2) - tinglysning af servitut om 
projektarealet fremtidige 
anvendelsesmuligheder 

Senest 2. kvartal 
2019 

Design af monitering (1.2) - Overordnet moniteringsbehov 
kortlægges 

- Program designes 
- Aftaler med frivillige 

Senest 2. kvartal 
2019 
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- Ekspertbistand indhentes/indkøbes 
hvor behov, f.eks. sommerfugl/myre 

Retablering af 
klithede/klitlavninger (3.1) 

- tilbudsindhentning hos entreprenør 
- opstartsmøde/forventningsafstemning 
- praktisk indsats (afskrælning, ændret 

topografi, dybdepløjning, ændret 
hydrologi  m.m.) 

- godkendelse 

Senest 4. kvartal 
2019 

Opsætning af klaplåge (4.1) - indkøb og opsætning Senest 1. kvartal 
2020 

Oprettelse af Point of interest i 
Nationalpark Thy App (4.2) 

- infotekst og punkt lægges i app Senest 1. kvartal 
2020 

Ture/ekskursioner - afholdese af markvandring for andre 
lodsejere 

Senest 3. kvartal 
2020 

Monitering af udvikling - gennemførelse af opfølgende 
kortlægninger af æg og sommerfuglens 
værter i muligt omfang 

- Aftaler med frivillige om botanisk 
registrering, især fokus på værtsplante 

- Afgræsningslog med dyretryk og 
udbindingsperiode 

2. og 3. kvartal 
med passende 
interval i perioden 
fra 2018 til 2021 
(og gerne længere) 

Evt. spredning af frøpulje fra 
naboareal (3.2) 

- vurdering af behov for spredning af frø-
materiale fra naboareal 

- evt. flytning af afslået materiale fra 
klithede og klitlavning på naboareal  

Sensommer 2019, 
2020 eller 2021 

Afgræsning (3.3) - aftale om hensigtsmæssig afgræsning 
med lodsejer  

- aftale med dyreholder  
- løbende justering af græsningstryk 

Senest 2. kvartal 
2020 
 
2020 og frem 

Rydning af beplantning til sikring af 
sammenhæng (3.4) 

- vurdering af om arealet har udviklet sig 
til egnet habitat for ensian-blåfugl 

- afhængigt af udfaldet heraf 
gennemføres rydning af beplantning 
mellem nuværende habitat og nyt 
habitat 

Gennemførelse 
afhænger af 
naturens udvikling 
på de 1,9 ha 
græsareal 
Et bud er 2024 

Medier - skriftlig formidling af projektets 
væsentligste milepæle i forskellige 
medier 

- aftaler om optagelse med NP TV-holdet  
- formidling til interessenter  

Løbende gennem 
hele 
projektperioden 

 

 

I. Tilladelser og myndighedsbehandling 

 

Projektet kræver tilladelse fra Vandløbsloven, og muligvis også Naturbeskyttelsesloven. Arealet er p.t. ikke anført 
som omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 på miljøportalen. Der er tale om et areal der ikke har været omlagt 
siden 2005, så det vil kræve en besigtigelse før der kan laves endelig vurdering af arealets status i forhold til 
naturbeskyttelseslovens §3. Der er taget kontakt til Thisted Kommunes Naturkontor (Dorthea Albrechtsen), som 
oplyser at der ikke vil være problemer med at få en dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 til det ansøgte 
projekt.  
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En hydrologisk forundersøgelse vil blive udarbejdet, således at Thisted Kommune får et godt beslutningsgrundlag.  
 
Såfremt forundersøgelse og det videre arbejde med design af metode fordrer en terrænregulering på mere end en 
halv meter kræves også dispensation fra Planloven.  
 
Thisted Museum har oplyst, at der er tale om et arkæologisk spændende område. Igangsættes projektet, kan det 
pludseligt skulle standses og justeres iht. museumsloven. For at sikre at de arkæologiske interesser inddrages tidligt i 
projektplanlægningen gennemføres forud for detailprojektering en arkæologisk forundersøgelse. Bemærk at 
udgiften til en sådan ikke var med i første ansøgningsrunde. Thisted Museum oplyser, at skulle der dukke noget op, 
behøver det ikke være til hinder for projektet, men der kan være arealer, de ønsker friholdt for 
afskrælning/dybdepløjning. Såfremt dette er tilfældet må projektgennemførelsen revurderes. Lodsejer oplyser, at 
han gennem de mange år ejendommen har været i familiens eje aldrig har fundet noget historisk materiale på 
arealet.  
 

 

J. Demonstrationsværdi 

 

Med projektet kan høstes erfaringer med forskellige metoder til den videre indsats for den sårbare Ensianblåfugl.  
 
Projektet vil kunne inspirere andre lodsejere i nærområdet til at gøre en indsats for Ensian-blåfugl. I forhold til den 
geografiske placering af de fem kendte populationer af Ensianblåfugl, vil det være optimalt at gennemføre lignende 
projekter på privatejede arealer for at sikre spredning mellem populationen på Vestergaard og populationen på 
Ålvand Klithede. Derfor afholdes en ”markvandring” for lodsejere i området omkring Vestergaard og Ålvand Klithede.   
 
Projektets metode og resultater vil kunne bruges af andre, der arbejder med retablering af klithede og klitlavning. 
Både med hensyn til erfaringer med metoder til den videre indsats for Ensianblåfugl, men også for fremtidig indsats 
omkring styrkelse og udvikling af de nationalt og internationalt betydningsfulde klitnaturtyper. Under projektopstart 
har en forespørgsel om erfaringer i et klitforvaltningsnetværk stiftet i 2015, hos naturmedarbejdere i Naturstyrelsen 
Thy, Vestjylland og Vendsyssel, samt forskere vist, at der mangler viden på området. Derfor stilles erfaringer og data 
indhentet i forbindelse med projektet til rådighed for øvrige naturforvaltere. Det vil bl.a. ske gennem såkaldte 
”kreamøder” mellem naturmedarbejdere ved Thisted Kommune, Nationalparkfond Thy og Naturstyrelsen Thy.   
 
Endvidere vil lokal formidling kunne inspirere andre til øget opmærksomhed og indsats for Ensianblåfuglen.  

 

K. Budget 

 

Der henvises til bilag 4.  
 

Ansøgt beløb i alt 476.560,00 kr 
Medfinansiering uden løn 84.250,00 kr 
Projektets samlede pris uden værdisætning af parternes arbejdstid 560.810,00 kr 

 
Udover de i bilag 4 angivne poster bidrager alle parterne med et væsentligt antal frivillige eller lønnede timer til 

projekt- og økonomistyring, praktisk arbejde, fremtidig pleje med rydning og afgræsning, koordinering af frivillige, 

formidlingsaktiviteter med videre.  

NB! Projektet (og projektets budget) kan ændres afhængigt af, hvad forundersøgelserne viser.  
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L. Sammenhæng med andre støttemuligheder 

 

Projektet med retablering af klithede og klitlavninger kan ifølge adspurgt natur- og miljø-konsulent ved AgriNord ikke 
opnå støtte gennem eksisterende støtteordninger.  
 
Den fremtidige pleje af arealet med afgræsning vil kunne opnå tilskud gennem ordningen for pleje af græs-og 
naturarealer under forudsætning af at denne ordning eksisterer fremadrettet og under forventning om, at arealet på 
sigt vil opnå en tilstrækkelig høj HNV-værdi.  
 

 

M. Forankring og opfølgning 

 

Projektets fremtidige bevågenhed er sikret gennem følgende:  
- En stærkt naturinteresseret lodsejer med et godt netværk indenfor naturinteresserede i lokalområdet 
- En gennem længere tid stor interesse for naturværdierne på Vestergaard hos lokale naturentusiaster fra 

Biologisk Forening for Nordvestjylland. Denne interesse og samarbejdet forventes at fortsætte fremover 
- Forventet fortsat samarbejde og dialog mellem lodsejer og naturmedarbejder ved Nationalparkfond Thy om 

græsningstryk, udbindingsperiode samt værtsplantens årlige forekomst, log-føring heraf ved 
Nationalparkfonden 

- Evaluering af, om projektets resultater er som forventet. F.eks. skal der ske løbende vurdering af det nye 
habitats egnethed for Ensianblåfugl i forhold til vurdering af, hvorvidt der skal åbnes op mellem det 
eksisterende levested og det nye potentielle levested. Dette vil ske ud fra jævnlig dialog mellem lodsejer og 
nationalparkfondens projektleder, samt ud fra resultaterne af den opfølgende monitering, som forventes at 
løbe ud over de 3-4 år, der arbejdes med i Den Danske Naturfonds Bilag 3 om tidsplan.  

- Såfremt arealet ikke udvikler sig, som forventet, bør der tages stilling til, om projektets resultater kan 
forbedres ved at gennemføre fysiske justeringer på projektarealet.  

 
Lodsejer ønsker at projektarealet sikres som beskyttet natur gennem tinglysning, og at sikre optimal pleje af 
området for sommerfuglen fremover ved dialog med naturkyndige fra Biologisk Forening for Nordvestjylland, 
Nationalparkfond Thy, Thisted Kommune eller et af de danske universiteter. Karsten Hansens arealer er kendte i 
naturkredse i Thy og der kommer jævnligt naturforvaltere forbi arealerne. Er der noget Karsten er i tvivl om, har han 
et godt netværk af naturfolk, han kan henvende sig til.  
Rydning af træopvækst sker løbende enten ved lodsejers egen indsats eller ved inddragelse af Nationalparkfond Thys 
frivillig-gruppe.   
 

Endvidere forventes Nationalparkfond Thy fortsat at have fokus på arten bl.a. med udgangspunkt i rapporten fra 
Københavns Universitet.  
 

 

N. Forbehold og usikkerheder 

 

Resultatet af de to forundersøgelser, den arkæologiske og den hydrologiske, vil kunne få konsekvenser for projektets 
gennemførelse og endelige design. I udgangspunktet forventes projektet ikke at blive påvirket i en sådan grad, at det 
ikke giver mening at gennemføre det. Dette vurderes i forbindelse med afrapporteringerne af forundersøgelserne.  
Se desuden afsnit om myndighedsbehandling.  
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