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 J.nr.  
 Ref. INN 
  

Den 12. januar 2009 
 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde i Nationalpark Thy 
Tirsdag, den 6. januar 2009, kl. 19-22 på Søholt 
 
 
Deltagere: 
 
Bestyrelsen: 
 
Ejner Frøkjær (EF) Bestyrelsesformand - Nationalpark Thy 
Hans Buck (HB) Thy Erhvervsråd 
Tage Espersen (TE) Danmarks Jægerforbund 
Jacob  Funder (JF) Friluftsrådet 
Mona Kyndi (MK) Støtteforeningen Nationalpark Thy 
Lone Mark (LM) Netværk af Aktive Kystbyer 
Jytte Nielsen (JN) Museet for Thy og Vester Hanherred 
Niels Jørgen Pedersen (NJP) Dansk Landbrug 
Helle Sievertsen (HS) Danmarks Naturfredningsforening 
Ditte  Svendsen (DSV) Skov- og Naturstyrelsen 
Heriette Tøttrup Hansen (HTH) Dansk Ornitologisk Forening 
Ole Westergaard (OW) Thisted Kommune 
Sisse  Wildt (SW) VisitDenmark 
    
 
Der var meldt afbud fra Niels Jørgen Pedersen 
Ib Nord Nielsen, Skov- og Naturstyrelsen, Thy deltog som referent. 
 
 
1) Velkomst ved bestyrelsesformand Ejner Frøkjær 
 
Ejner Frøkjær (EF) ønskede godt nytår til alle og udtrykte samtidig glæde over udsigten til 
at arbejde sammen med bestyrelsens medlemmer i de kommende 4 år. 
EF gjorde opmærksom på, at dette første møde i bestyrelsen for Nationalpark Thy var 
historisk. Efter indvielsen, den 22. august 2008, af Danmarks første nationalpark markerer 
dette bestyrelsesmøde overgangen til den opbyggende fase. 
EF havde forventet en bestyrelse på 10 medlemmer, men p.g.a. den meget store interesse, 
som afspejlede sig i mange henvendelser i høringsperioden, udpegede miljøministeren 13. 
Hertil kommer et medlem fra nationalparkrådet, som udpeges senere. Når bestyrelsen er 
fuldtallig, vil der være 14 medlemmer. 
EF understregede, at han i hele udpegningsperioden har holdt sig neutral. Den bestyrelse, 
som nu er udnævnt, er den rigtige bestyrelse. Det giver derfor ingen mening at se bagud. 
Det er besluttet i Miljøministeriet, at alle som udgangspunkt starter i bestyrelsen fra og med 
1. januar 2009. Dette gælder også formanden. Alle er således på valg om 4 år. 
Genudpegning kan kun ske én gang. 
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Bestyrelsen er en fondsbestyrelse under stor statslig bevågenhed. Der er bevilget 6 mio. kr. 
frem til foråret 2010. Opgaven er først og fremmest at udarbejde en nationalparkplan, som 
skal være godkendt 31. marts 2010, udpege et nationalparkråd samt etablere et 
sekretariat. Bestyrelsen har kun 15 måneder til at færdiggøre planen, som herefter skal 
være gældende i 6 år. På længere sigt skal nationalparken udvikle sig over 20-30 år. 
EF gav udtryk for, at bestyrelsen på de første møder skal se hinanden an og forsøge at 
komme på omgangshøjde. Flere af bestyrelsesmedlemmerne har været med hele vejen, 
medens det for andre er helt nyt.  
EF ser det som sin opgave at udviske forskellene i bestyrelsen og blive til én enhed. Dog 
under respekt for, at de enkelte medlemmer er udvalgt af forskellige organisationer. 
God mødeledelse anser EF som en af sine vigtigste opgaver. Det skal sikres, at alle 
kommer til orde, så derfor bedes man markere og så vidt muligt holde sig til sagen. Det er 
også vigtigt at arbejdet foregår i en fri og afslappet atmosfære. 
Herefter havde EF nogle bemærkninger om forholdet til omgivelserne. EF er tilhænger af 
stor åbenhed, også til pressen. Dagsorden og referater vil blive lagt på nationalparkens 
hjemmeside, selv om møderne er lukket for offentligheden. Vi skylder omgivelserne, at vi er 
åbne og lever i fuld offentlighed. Derfor håber EF, at bestyrelsesmedlemmerne vil gøre 
brug af medierne, ligesom han selv vil.  
Til sidst ønskede formanden alle held og lykke med det store arbejde og mindede om, at 
mange øjne hviler på os. 
 
 
2) Præsentation af bestyrelsen. Hvert medlem giver en kort orientering om baggrund 
og forventninger til arbejdet i bestyrelsen 
 

 
 
 
Ditte Svendsen har været med i arbejdet med de danske nationalparker siden 
Wilhjelmrapporten ”En rig natur i et rigt samfund” (2001). I denne rapport foreslås det for 
første gang, at klithederne i Thy sikres som et større sammenhængende naturområde. 
DSV sidder i bestyrelsen, som repræsentant for miljøministeriet og som lokal skovrider for 
Skov- og Naturstyrelse, Thy. DSV forventer, at få nye friske vinkler på videreudviklingen af 
Nationalpark Thy.   
Skov- og Naturstyrelsen, Thy er den største lodsejer i nationalparken. 
 
Jytte Nielsen er leder af Museet for Thy og Vester Hanherred. JN har deltaget i 
nationalparkprojektet både som styregruppemedlem og formand for den kulturhistoriske 
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arbejdsgruppe. Det er især nationalparkens kulturhistorie, som JN vil arbejde med. Der er 
mange gode historier at forske i og formidle til de besøgende. 
For JN var det en stor oplevelse, at styregruppen kunne opnå enighed og finde løsninger 
og hun glæder sig til at genoptage arbejdet i den nye bestyrelse. 
 
Sisse Wildt er ansat i det regionale turistselskab VisitDenmark. SW har ikke før arbejdet 
med nationalparker, men fulgt med på sidelinjen og føler sig godt rustet til arbejdet i kraft af 
sin erfaring med salgs- og marketing på turistområdet. 
 
Tage Espersen kommer fra Danmarks Jægerforbund og repræsenterede også denne 
organisation i styregruppen for undersøgelsesprojektet. TE er formand for jægerne i 
Thisted Kommune samt hjortevildtgruppen. Det er især jægernes interesser, TE vil 
varetage. Men også formidling har hans store interesse. 
 
Ole Westergaard sidder i bestyrelsen for Thisted Kommune og er formand for Teknik- og 
Miljøudvalget. OW fortalte, at han i begyndelsen var skeptisk over for nationalparktanken, 
men at han p.g.a. af processen og resultaterne af borgerinddragelsen nu er 100% for 
projektet. Forventer at Nationalpark Thy bliver en succes og har allerede konstateret øget 
besøg til Isbjerget i Hanstholm Vildtreservat. 
 
Hans Buch er valgt som repræsentant for Thy Erhvervsråd. Har ikke tidligere deltaget i 
arbejdet, men fulgt udviklingen fra sidelinjen. HB glæder sig til at komme i gang med 
arbejdet. 
 
Helle Sievertsen kommer fra Danmarks Naturfredningsforening og er lokalt tilknyttet 
lokalkomiteen i Sydthy. HS har ikke tidligere været direkte involveret i nationalparkarbejdet. 
Det er naturen, som skal i fokus i nationalparken. I nationalparken er det vigtigt at 
fremhæve naturen for naturens egen skyld. 
HS glæder sig til at deltage i samarbejdet. 
 
Mona Kyndi kommer fra Støtteforeningen Nationalpark Thy og har deltaget i hele forløbet. 
Foreningen opstod for at holde gryden i kog i den lange periode fra 
undersøgelsesprojektets afslutning til indvielse af nationalparken. Engagement og 
medejerskab er vigtige overskrifter. 
MK har deltaget hele vejen igennem som medlem af arbejdsgruppen Friluftslivet. Har 
oplevet, hvor meget dialog og gode argumenter kan flytte holdninger. Det er vigtigt at 
kunne være uenig og se forskelligt på nogle ting, men samtidig fortsat respektere 
hinanden. 
MK afsluttede med et ønske om, at der kan åbnes op for nogle af undersøgelsesprojektets 
emner, da det er mange år siden konklusionerne er truffet. Endvidere fandt MK, at vi skal 
holde fast i, at nationalparken ikke er et eliteprojekt, men gror nedefra og op. 
 
Lone Mark bor i Agger og repræsenterer Netværk af Aktive Kystbyer. Herudover er LM 
købmand og formand for Agger Aktiv. Netværket har ikke været med fra starten. 
LM er stolt af vores natur i Thy og vil som det første arbejde for, at der etableres et 
informationscenter. Det er også vigtigt, at vi lytter til holdningerne i nærområdet.              
 
Henriette Tøttrup Hansen, som er næstformand i Dansk Ornitologisk Forening - 
Nordvestjylland, er også ny i arbejdet.  
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HTH vil arbejde for at sikre uforstyrrede områder i Nationalpark Thy, hvor sky og sjældne 
ynglefugle kan være i fred og mener, at hensynet til naturen skal sættes i højsædet. Men 
HTH vil også gøre en indsats for at formidle egnen, så flere danskere får øjnene op for 
Nationalpark Thys kvaliteter. Herudover vil HTH gerne gøre en indsats for at forbedre og 
udvikle naturen i klitlandskabets nationalpark. 
 
Jacob Funder repræsenterer Friluftsrådet og er formand for kreds Nordvest. Ud over at 
være Kultur- og Fritidschef i Jammerbugt Kommune er JF med i flere netværk på 
friluftsområdet, bl.a. i styregruppen for grejbanknetværket. 
JF fremhæver, at Friluftsrådet har været med lige fra starten, herunder med økonomisk 
støtte i pilotfasen, og glæder sig over en meget bredt sammensat nationalparkbestyrelse, 
som har et godt grundlag at starte op på. Friluftsrådet lægger vægt på udgangspunktet 
omkring beskyttelse og benyttelse, og med hensyn til friluftslivet i nationalparken er det 
vigtigt, at visionerne kan omsættes til handling i projekter og med konkrete aktiviteter og 
aktører. Grejbank Nordvest er et eksempel på aktører, der står parat til at medvirke med 
konkrete friluftsaktiviteter i nationalparken, ligesom kredsbestyrelsen står parat med 
konkrete forslag til friluftsliv i nationalparken i et netop udarbejdet kommunalt friluftsoplæg. 
 
Niels Jørgen Pedersen, som kommer fra Dansk Landbrug, havde meldt afbud til mødet. 
NJP har deltaget aktivt i nationalparkarbejdet, som medlem af styregruppen for 
undersøgelsesprojektet. 
 
Ejner Frøkjær er udpeget som Nationalpark Thys første formand af miljøminister Troels 
Lund Poulsen. EF var også formand for styregruppen for Undersøgelsesprojekt 
Nationalpark Thy og har således været med i projektet fra starten i 2003. 
Ejner Frøkjærs forventninger til arbejdet i bestyrelsen fremgår af dagsordenens pkt. 1. 
 
 
3) Gennemgang af det udsendte materiale samt drøftelse af plan og behov for 
opdatering af bestyrelsesmedlemmernes viden om nationalparklovgivningen og 
Nationalpark Thy. 
 
Ditte Svendsen gennemgik herefter den fremsendte bilagsmappe. 
Logoet som pryder forsiden af mappen, fik Nationalpark Thy som gave fra miljøministeren 
på indvielsesdagen. Logoet indeholder symboler for klitlandskabet, traner og båkerne i 
nationalparken. Ole Søndergaard, Helsingør, som har tegnet logoet, arbejder også for bl.a. 
Vejdirektoratet. Bestyrelse udtrykte stor tilfredshed med logoet. 
DSV omtalte herefter formandens velkomstbrev og dagsordenen, som sidder forrest i 
mappen. 
I bekendtgørelsen henviste DSV især til kapitel 4, som omhandler Nationalparkfond Thy og 
de bundne opgaver, som bestyrelsen står overfor. Bekendtgørelsen gælder specifikt for 
Nationalpark Thy og er udarbejdet på grundlag af Nationalparkloven. Som udgangspunkt 
gentages lovens tekst ikke i bekendtgørelsen. 
Mappen indeholder også ”Forslag til Lov om nationalparker”. Her kan man finde 
bemærkningerne til loven, hvis man ønsker at fordybe sig i baggrunden for 
nationalparkloven og bekendtgørelsen. 
DSV gennemgik herefter det informationshefte ”Forslag til Nationalpark Thy”, som var 
sendt ud til ca. 750 lodsejere, myndigheder, organisationer i høringsperioden 4. april – 28. 
juli 2008. Der kom 56 høringssvar, hvoraf mange var forslag til sammensætning af 
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bestyrelsen. Der var 10 lodsejere, som ønskede at blive udtaget af nationalparken og 2 
lodsejere, som ønskede at blive en del af nationalparken. Miljøministeren holdt fast i den 
afgrænsning, som styregruppen var blevet enig om. Miljøvurderingen er også indsat i 
mappen. 
Styregruppens rapport til miljøministeren er meget vigtig at kende. Her findes essensen af 
det, som styregruppen og arbejdsgrupperne blev enige om. Rapporten blev afleveret den 
1. juli 2005 og vi skal naturligvis se på indholdet med nye øjne. Bilagsmappen indeholder 
vigtige dokumenter og kort fra undersøgelsesperioden. 
Wilhjelmudvalgets rapport ”En rig natur i et rigt samfund” er stadig aktuel. Se dagsordenens 
pkt. 2.   
Til sidst fortalte DSV om de 2 vedlagte foldere ”Thy – Danmarks første nationalpark” og 
”Danmarks kommende naturkanon” samt heftet ”Naturen i Nationalpark Thy”, som 
Biologisk Forening for Nordvestjylland forærede til alle gæster på indvielsesdagen. 
Bagerst i mappen sidder en CD-rom med samtlige rapporter, undersøgelser, referater m.v. 
fra undersøgelsesperioden 22. august 2003 til 1. juli 2005. 
 
Jacob Funder bad om, at Friluftsrådet får en mappe tilsendt til deres sekretariat i 
København. Mappen bliver afsendt snarest muligt. 
 
Jytte Nielsen havde medbragt museets nye udgivelse ”Kampen mod sandet” af Peder 
Skarregaard, som gave til bestyrelsen. 

 
 

4) Forretningsorden. Udkast er eftersendt pr. mail  
 
Ejner Frøkjær gennemgik udkastet til forretningsorden kapitel for kapitel. Det er ikke et 
krav, at bestyrelsen skal have forretningsordenen på plads efter dette møde. Er vi ikke klar 
med forretningsordenen på 2. møde, bliver vi det på 3. møde. 
 
Kapitlet om Bestyrelsen. 
Sætningen i andet afsnit: ”Ved afbud til møder indkaldes suppleanten af formanden” flyttes 
til kapitlet ”Afholdelse af møder” efter allersidste linje. 
Tredje afsnit, sidste linje rettes til: ”Hvis formanden eller et medlem afgår i utide, kan 
afløseren udpeges for den resterende periode”  
Hvad angår suppleant var der enighed om, at det er en god idé at udpege faste 
suppleanter. Det kan dog fraviges, hvis bestyrelsesmedlemmet eller baglandet ikke ønsker 
det.   
DSV: Det er en fordel, at den faste suppleant også modtager alt materiale. Suppleanten 
bliver ens faste bagland. 
OW: Det bør være en suppleant fra det lokale område. 
HTH: Er det ikke altid vigtigt, at der er udpeget en suppleant? 
TE: Opfordrer til, at bestyrelsen bestræber sig på at møde op. 
JN: Det er både godt og ondt med faste suppleanter. 
HS: DN vil uden tvivl gå ind for, at der udpeges en fast suppleant. 
SW: Burde der ikke være overlap, når ny bestyrelse skal udpeges? 
EF: Proceduren for udpegning af nationalparkbestyrelsen er lovbestemt. Normalt vil der 
være overlap. 
JN: Forretningsordenen kan altid tages op igen. Måske burde den revideres én gang om 
året. 
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Kapitlet om Afholdelse af møder.    
Det er i orden at angive antal møder om året, men bestyrelsen vil afholde det antal møder, 
som man finder nødvendigt. Bestyrelsen er enig om formuleringerne. Dog er ordet 
mødepligt for bastant. 
OW: Hvorfor sætte begrænsning på antal af møder? 
EF: Håber bestyrelsen accepterer, at dagsorden og mindre bilag udsendes med elektronisk 
post. Større udsendelser sendes som alm. post. 
HS: Det er en god idé at udsende en skitse 2 uger før mødet. 
MK: Vi skal forsøge at træffe afgørelser i enighed. 
TE: Jeg kan ikke mindes, at vi har stemt om noget i den gamle styregruppe. 
EF: Jeg er indforstået med en gradbøjning af ordet ”mødepligt”. 
 
Kapitlet om Referat. 
Der udsendes referat senest 1 uge efter mødet. Indsigelser eller ændringsforslag sendes 
senest 10 dage efter modtagelsen. 
JF: 1 uge er for kort tid til bemærkninger vedr. referat. 10 dage er bedre. 
MK: Det bliver trægt med et referat på hjemmesiden med så lang en behandlingstid. 
SW: For den der kommer med indsigelser, vil det være forkert at offentliggøre referatet. 
EF: Der er en risiko ved at offentliggøre et referat, som ikke er endeligt. 
JN: Beslutninger ligger fast uanset referatets status. 
DSV: Der skal være mulighed for at drøfte rettelser på det efterfølgende møde. 
 
Kapitlet om Habilitet, mødeoffentlighed m.m. 
Sidste sætning i tredje afsnit rettes til ”Dagsorden og referat offentliggøres på 
nationalparkhjemmesiden efter høring”. 
Det sidste afsnit: ”Formanden udtaler sig på bestyrelsens vegne” gav anledning til 
diskussion. 
EF: Jeg ønsker ikke at udøve oplyst enevælde. 
DSV: Jeg mener, at formuleringen er rigtig. Det er underforstået, at bestyrelsesmedlemmer 
udtaler sig på egne eller baglandets vegne. 
 
Kapitlet om Formandens beføjelser. 
Der var ikke enighed om den endelige formulering af dette kapitel. Der var enighed om at 
lade diskussionen hvile til de næste møder. 
HS: Man kunne gennemføre en mailrunde, hvis en sag bør afgøres af bestyrelsen. 
HB: Jeg mener, at det er helt naturligt, at formanden kan afgøre sager på bestyrelsens 
vegne. God idé at bruge mails, hvis man ikke umiddelbart kan tage stilling. 
EF: Som udgangspunkt træffes afgørelserne på bestyrelsesmøderne. Det er en uskik med 
mails, men det kan naturligvis være nødvendigt. 
HS: Kapitlet bør omformuleres. 
EF: Jeg fornemmer, at der er en forståelse for, at der kan ageres mellem møderne. Nogle 
gange vil det være forudset på et møde. 
MK: Det må være undtagelsen. 
JN: En forretningsorden er til undtagelserne. Når det går værst. 
OW: Jeg synes, at det er skrevet præcist, som det skal være. 
JF&DSV: Kan vi ikke tage punktet op igen, når vi f.eks. har haft en ejendomshandel e.l. 
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5) Etablering af sekretariat. Indledende debat om placering, antal medarbejdere, 
medarbejderprofiler samt de formelle rammer for sekretariatsarbejdet. 
 
Ejner Frøkjær indledte med nogle betragtninger om opbygning af et funktionsdygtigt 
sekretariat. Det vil tage nogen tid. Til en start vil det være naturligt, at arbejdet foregår fra 
Søholt. EF ser også nogle gode samarbejdspartnere med de nødvendige faglige 
ekspertiser her på stedet. Når vi kan stå på ege ben og har fået bygget et 
informationscenter, bør sekretariatet måske flyttes hertil. 
Hvad angår antallet og sammensætning af medarbejdere, så foreslår EF, at man starter fra 
toppen og ansætter en sekretariatschef hurtigst muligt. Vi skal ikke kunne klare enhver 
spidsbelastning, men være åbne for at tilkøbe ekspertise udefra. På næste 
bestyrelsesmøde vil vi drøfte, hvilken profil vi ønsker, den første medarbejder skal have. 
HB: Det er en god idé at starte op i samarbejde med Skov- og naturstyrelsen, Thy. Ser du 
sekretariatet i eget hus? 
EF: Jeg forestiller mig, at nationalparkadministration kan have til huse i et kommende 
nationalparkcenter. Vores første ansatte får plads her på Søholt. 
OW: Det er vigtigt, at nationalparkcenteret opføres så hurtigt som muligt, hvis det ikke 
bliver i år. 
JF: Efter min opfattelse kan centeret ligge hvor som helst. Hos Skov- og Naturstyrelsen, 
Thisted Kommune eller et andet sted. Men det skal være uafhængigt af tilhørsforhold. I den 
forbindelse synes jeg det er et vigtigt signal, at Skov- og Naturstyrelsen ikke står anført 
med mailadresse på brevpapiret. Det bør ændres hurtigst muligt, så der ikke står 
”thy@sns.dk”. 
 
EF: Vi skal markere vores uafhængighed, men med fornuft. Vi etablere os foreløbigt her på 
stedet. 
 
Det blev besluttet, at mailadressen i brevpapiret skulle ændres. Skov- og Naturstyrelsen v/ 
DSV har til opgave inden næste møde at undersøge mulighederne herfor. 
 
 
 
6) Orientering om rammerne for bestyrelsens udpegning af et nationalparkråd. 
Drøftelse af opgaver og sammensætning, konstituering, udpegning af 
bestyrelsesmedlem, mødeaktivitet, herunder eventuel borgerinddragelse/offentligt 
møde. Notat om emnet udsendes senere eller udleveres på mødet. 
 
Ejner Frøkjær gennemgik kort nationalparklovens kapitel 4 - §16 og bekendtgørelses 
kapitel 4 - §10 om udpegning af et nationalparkråd: 
 

• Nationalparkrådet skal medvirke til, at der er en bred lokal indflydelse på parkens 
drift og udvikling 

• Udvælgelsen skal afspejle interesserne i den enkelte nationalpark 
• Det er et udgangspunkt, at medlemmerne skal have lokal tilknytning 
• Der kan dog udpeges medlemmer uden lokal tilknytning med særlig fagkundskab 

om forholdene i den enkelte nationalpark 
• Det er ikke formålet med nationalparkrådet at give bestyrelsen faglig rådgivning, 

men at sikre en bred lokal indflydelse 
• Der kan også udpeges uorganiserede borgere til rådet 



 
 

Nationalpark Thy  ●  Søholt  ●   Søholtvej 6  ●  7700 Thisted  ●  Tlf. 97977088  ●  thy@sns.dk 8

• Det er bestyrelsen, som nedsætter rådet efter egne kriterier 
• Bestyrelsen kan vælge at afholde et offentligt møde om nationalparkrådets 

sammensætning 
 
Der er mange der meget gerne vil med i rådet. Der er indtil nu kommet henvendelse fra 
Lodsejerforeningen v/Esben Oddershede, Biologisk Forening for Nordvestjylland samt 
Lystfiskerforeningen. 
EF: Efter min opfattelse skal vi prøve at få mere bredde. 
OW: Er det ubegrænset, hvor mange der kan sidde i nationalparkrådet? 
DSV: Det er op til bestyrelsen. 
JF: Det er en god idé at indbyde bredt til et offentligt møde. 
EF: Bestyrelsen beslutter, at der indbydes et offentligt møde om nationalparkrådet. Mødet 
afholdes sidst i februar. 
 
DSV orienterede om, at vi har haft en specialestuderende – Kirsten Krogh Hansen - i 
praktik. Kirsten Hansen har skrevet opgave om nationalparkrådet. 
Til inspiration for bestyrelsen blev Kirsten Hansens konklusioner og anbefalinger delt ud på 
mødet.  
 
 
7) Kort orientering om nationalparkplanen. 
 
Ib Nord Nielsen orienterede kort om kravene til udarbejdelse af en nationalparkplan. 
Nationalparkplanen er beskrevet i Lov om nationalparker, kapitel 5 - §17-25 og 
bekendtgørelse om Nationalpark Thy, kapitel 4 - §9. 
 
Kort fortalt skal nationalparkbestyrelsen etablere, drive og udvikle nationalparken. Den skal 
først og fremmest udarbejde en nationalparkplan, der bliver revideret hvert sjette år. 
Det er bestyrelsens opgave at gennemføre nationalparkplanen inden for lovgivningens og 
bekendtgørelsens rammer – samt ud fra undersøgelsesprojektet, som danner grundlag for 
udvælgelsen af nationalparken. 
Nationalparkplanen skal indeholde en beskrivelse af natur-, landskabs-, og kulturhistoriske 
værdier – og have mål for hvordan værdierne skal styrkes og udvikles. Der skal også 
opstilles mål for hvordan værdierne skal styrkes og udvikles. Der skal også opstilles mål for 
udvikling af friluftsliv, formidling og erhverv i nationalparken, men de må ikke stride mod 
anden lovgivning. Planen skal også indeholde en beskrivelse af, hvordan de enkelte mål 
kan nås. 
 
På grund af stramme høringsregler omkring nationalparkplanen har vi meget kort tid til at 
udarbejde planen. 
 
EF: Vi skal i gang med planlægningen hurtigst muligt. 
DSV: På baggrund af en screening af nationalparkplaner udarbejdes der p.t. et idékatalog 
med angivelse af eksempler på, hvordan natur, kultur, naturoplevelser og friluftsliv kan 
styrkes og hvordan nationalparken kan understøtte en lokal udvikling. 
Idékataloget foreligger den 17. februar 2009. 
EF: Vi går i dybden med planlægningen på næste bestyrelsesmøde. 
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8) Meddelelser  
 
Ejner Frøkjær 
 

• EF havde deltaget i en stiftende generalforsamling af Nationalpark Thy Marathon. Et 
godt eksempel på det mylder af ideer, som er opstået omkring nationalparken. LM 
oplyste, at der også afholdes en LadyWalk 

• EF er blevet klimaambassadør for Thisted Kommune. Thisted Kommunes klimafilm 
blev omdelt. 

• Erhvervsudviklingsprojektet NCOA er ved at blive afrapporteret og udmøntes måske 
i et egentligt projekt. 

• Egebaksande vil gerne kontaktes, når bestyrelse går videre med 
informationscenteret 

• En organisation, som hedder ”Ligeværd” og beskæftiger sent udviklede unge 
mennesker, har henvendt sig med ideer om beskæftigelse i nationalparken. 

• EF skal fortælle en gymnasieklasse om nationalparken. 
 
Ditte Svendsen 

 
• Et designfirma er i gang med at udvikle et nationalparkvejskilt med hvid krone på 

brun baggrund. Samme type skilt, som man bruger ved åer. Det kan sandsynligvis 
godkendes af Vejdirektoratet i løbet af et år, hvorefter kommunen kan opsætte dem. 

• I samarbejde med Undervisningsministeriet er der ved at blive oprettet en 
undervisningsportal på nettet, hvor skoler kan gå ind og finde pakkeløsninger på 
undervisningsmateriale om nationalparkerne i Danmark. 

• Arbejdsmarkedets Feriefond har bevilget 30. mio. kr. ud af 45. mio. kr. til forbedring 
af cykelstier, vandrestier, fugletårne, P-pladser m.m. i Nationalpark Thy. Der er 
nedsat en arbejdsgruppe og en følgegruppe til igangsætning af projektet. 
Følgegruppe består af Skov- og Naturstyrelsen - Thy, Thisted Kommune, Dansk 
Cyklistforbund, Dansk Vandrelaug og Danmarks Naturfredningsforening. Projektet 
samarbejdes med Muligheders Land, som er et Realdania projekt i Thisted 
Kommune. 

• Nationalpark Mols forventes indviet i efteråret 2009. 
• Klithederne i Nationalpark Thy er indstillet til optagelse på tentativlisten over verdens 

naturarv. Ansøgningen er sendt til Kulturarvsstyrelsen. 
 
 
9) Eventuelt 
 
HB: Er det muligt at afholde bestyrelsesmøderne om eftermiddagen? 
EF: Det er desværre ikke muligt, da de fleste ikke kan tage fri fra arbejde. 
EF: Det er i orden at sende en suppleant til næste møde, hvis man ikke selv kan komme.         
 
 
10) Tid, sted og emner til næste møde.                                                                                           
 
Næste møde: Torsdag, den 29. januar 2009, kl. 17-22.                                                       
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Følgende emner fra dagsordenen videreføres til 2. møde: 
• Forretningsorden 
• Sekretariat 
• Nationalparkrådet 
• Nationalparkplanen 

 
3. bestyrelsesmøde: Mandag, den 2. marts 2009, kl. 19-22 
 
 

           Referent: Ib Nord Nielsen 
 


