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TINGSTRUP SØ
• Baggrund for projektet
• Fastlagte tiltag, herunder status
• Gennemførte/igangværende tiltag - (august 2018 – oktober 2019) 
• De rekreative tiltag
• Tidsplan og den videre proces.  



BAGGRUND FOR PROJEKTET
• Projektet startede som et lokalt ønske om en sø i engområdet 

mellem Australiavænget og Nørremølle.

• I 2012 anvendte bebyggelsen Nørremølle egne midler til en 
foranalyse af mulighederne for etablering af ”Tingstrup Sø”.

• Foranalysen blev fulgt op af en egentlig forundersøgelse, der havde 
til formål at vurdere om man kunne etablere et vådområdeprojekt, 
inkl. sø i området. 



FINANSIERING AF PROJEKTET
• I 2015 søgte Thisted kommune om tilskud til realisering af 

vådområdeprojekt ”Tingstrup Sø”, og fik tilsagn.  

• Thisted kommune bevilligede i januar 2017 kr. 2,0 mio. til finansiering 
af den rekreative del af projektet. Bl.a. jordkøb.  

• Den 20. december 2017 fik vi tilsagn på 4,1 mio. fra den statslige 
synergipulje.

• Det samlede projektsum er nu på 10 mio. kr.  Bestående af 3 
forskellige tilsagn.





FASTLAGTE TILTAG - VÅDOMRÅDEPROJEKT

• Genslyngning af ca. 1400 meter vandløb.

• Tildækning af eksisterende vandløbstrace.

• Etablering af dæmning og højvandslukke.

• Afskæring af dræn og grøfter.

(Alle tiltag er gennemført)



FASTLAGTE TILTAG - SYNERGIPROJEKT

• Udbygning af dæmning til egentlig klimasikring. Dæmningen forhøjes 
med 50 cm ovenpå eksisterende anlæg. 

• Etablering af 1½ ha stor grundvandsfødt sø.

• Etablering af Natursatelit ved den nye Tingstrup sø. 

• Etablering af bålhytte.

• Opsætning af hegn således at området kan afgræsses.

• Etablering af paddehuller og stendynger til gavn for dyrelivet. 



FASTLAGTE TILTAG – REKREATIVT PROJEKT

• Anlæggelse af ca. 1400 meter handicapvenlig sti rundt i området. 

• Etablering af ca. 1200 meter trampesti langs og på 
overdrevsskrænter. 

• Anlæggelse af træbro/boardwalk, tværs over ådalen. 

• Opsætning af bænke langs stisystem. 

• Jordkøb 



28. Juni 2018



21. August 2018



21. August 2018



6. september 2018



6. september 2018



6. september 2018



Oktober/november 2018



28. Februar 2019



28. februar 2019



29. Oktober 2019
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DE REKREATIVE TILTAG - BÅLHYTTEN
• Ved kanten af projektområdets nordvestlige kant, tæt på den nye 

Tingstrup sø, etableres en bålhytte. Bålhytten vil kunne rumme ca. 
25-30 voksne.    

• Det er tiltænkt, at der skal være en form for grejbank ved bålhytten. 
Grejbanken vil kunne anvendes af skoler, institutioner mv. og 
indeholde grej til bålmad, men også net, spande mv. til at udforske 
livet i søen og vandløbet. 



DE REKREATIVE TILTAG - BÅLHYTTEN



DE REKREATIVE TILTAG - NATURSATELIT
• Natursatellitten er tiltænkt, som en bro/boardwalk ud i den planlagte 

sø. Broen anlægges således, at der vil være adgang til søen uanset 
vandstanden i søen.        



DE REKREATIVE TILTAG - STIER
• Stiforløbene omfatter en handicapvenlig sti (stenmel) rundt om søen 

på ca. 1,4 km forbundet med en trampesti på 1,2 km, der går langs de 
to overdrevsskrænter mod nordvest.  Det nye stiforløb vil blive koblet 
sammen med eksisterende stiforløb ind mod centrum af Thisted by. 

• I forbindelse med etablering af den handicapvenlige sti skal der 
anlægges en boardwalk/bro over ådalen. Denne anlægges således, at 
passagen over åen og vådområdet sikres året rundt. Broen skal 
derfor hæves ca. 80 cm over ådalen.



TIDSPLAN OG DEN VIDERE PROCES
• Salg / køb af projektjord i vådområdeprojektet (December 2019)

• Valg af bålhytte (vinter 2019/2020) 

• Projektering af natursatelit (Forår 2020)

• Projektering af stisystem (Forår 2020)

• Projektet forventes færdigt i sensommer 2020. 



Tak for opmærksomheden
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