
 
 

Nationalpark Thy 
Søholtvej 6 

DK-7700 Thisted 
 

Tlf. +96 19 15 00 
 

thy@danmarksnationalparker.dk 
www.nationalparkthy.dk 

 

 
 
Søholt, 10. januar kl. 17-19 
 
Deltagere: 
Jens Roesgaard  
Elsemarie Kragh Nielsen  
Mads Kjærgaard 
Eigil T. Andersen 
Gunda Odgaard 
Jan Skjoldborg Kristensen 
Hans Chr. Mikkelsen 
Søren Hansen 
Flemming Holler 
Harald Nielsen  
Henrik Bak 
Thomas Norskov Kristensen 
Harry Hjaltelin 
 
Afbud: 
Jens Brolev  
Finn Jorsal 
Niels Odder 
Jon Johnsen 
 
Referat: 
1. Godkendelse af dagsorden. JR bød velkommen til det sidste år i rådets første periode. Der 

var ingen bemærkninger.   
2. Godkendelse af referat. JSK nævnte, at han var overrasket over, at rådet på sidste møde 

anbefalede en række naturprojekter udsat. JR foreslog, at der fremover skal laves plads til 
rådets kommentarer i en rubrik ud for hver af budgetposterne mhp. at gøre det klarere for 
rådet, at man har mulighed for at indgive bemærkninger. JR fandt ikke, at det var 
hensigten at udsætte naturprojekter, men at der primært var foreslået at prioritere 
projekter, der allerede var igang. EKN nævnte, at referatet ikke klart afspejler de emner, 
der blev drøftet under hvert punkt. JSK fandt, at formuleringen, ”at rådet har foreslået at 
nedprioritere” er uheldig. JR opsummerede, at forløbet bør benyttes fremadrettet i forhold 
til næste års budget.    

3. Orientering fra formand, bestyrelsesmedlem og sekretariat. JR nævnte, at NP Thy deltager 
i feriemesser i Bellacenter og Messecenter Herning 20-22. januar og 24-26. februar. ETA 
nævnte, at Egnshistorisk Forening for Sydthy har erhvervet et quiltet tæppe ”Forår i 
Nationalpark Thy”. JR nævnte, at Nationalpark Thy Marathon har bejlet til at flere 
involverer sig i at arrangere løbet. Ejner Frøkjær har tilbudt at medvirke i bestyrelsen for 
løbet. JR orienterede om møder i dialogforum d. 15. november og 20. december. Niels 
Wilhjelm har kritiseret nationalparkerne i pressen, hvilket har foranlediget, at han er 
inviteret på besøg i Nationalpark Thy i foråret 2012. Nationalparkplanen skal revideres i 
tilknytning til at vand- og naturplanerne er blevet endeligt godkendte. EKN nævnte, at der 
blev godkendt et budget for 2012 på bestyrelsesmødet d. 29. november. Et af de affødte 
emner omhandlede opgaver, hvor det kan diskuteres, om det er nationalparken eller 
Naturstyrelsen, der skal betale. På mødet blev desuden drøftet et oplæg omkring Lodbjerg 
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Fyr mhp. ansøgning til Realdania under ”Stedet tæller”. Der er desuden nedsat en 
dommerkomité for Friluftsrådets nationalparkkonkurrence. Der er nedsat en arbejdsgruppe 
til udarbejdelse af et delegationspapir. JSK nævnte, at mht. arbejdsdelingen mellem 
Naturstyrelsen og Nationalpark Thy er det stadig uklar, og at man skal være opmærksom 
på, at driftsplanen for Naturstyrelsen ikke nødvendigvis kan føres ud i livet af styrelsen 
alene. EØA nævnte kort, at formand og næstformand har haft møde m. borgmesteren.      

a. Proces omkring Nationalparkcenter Thy. EØA nævnte kort, at Cowi samler op på den 
fælles workshop.  

b. Budget 2012. JR foreslog, at der fremover bør laves plads til rådets bemærkninger 
til et budgetudkast. EKN nævnte, at bestyrelsen påtænker at evaluere processen på 
et møde i marts.  

4. Orientering fra arbejdsgrupper.  
a. Forskningsgruppen. EØA orienterede kort om nogle af de studenterprojekter, der 

har været i den seneste tid.  
b. Erhvervsudvikling. JR orienterede om, at der er to projekter i gang. Der planlægges 

en workshop med eksterne deltagere i slutning af februar om erhvervsudvikling 
bredt. Derudover er igangsat et projekt omkring bæredygtig turisme. 
Certificeringsudvalget vedr. fødevarer er blevet nedsat og første ansøgningsrunde er 
sat igang (frist d. 25. januar). Et forslag til partnerskaber for oplevelsesudbydere 
ligger til godkendelse på næste bestyrelsesmøde. 

c. Nationalpark TV. HH nævnte, at der er møde i gruppen i næste uge. 
d. Naturgruppen. EKN nævnte, at der arbejdes med monitering af arter og har planlagt 

et møde med forskningsgruppen d. 17. januar. Der er blevet iværksat en lokal 
www.fugleognatur.dk, som kan bruges til registreringer.  

e. FormidlingsNetværk. Der er planer om en ”Nationalpark højskole” i 2012 i 
samarbejde med Pensionisthøjskolen i Nr. Nissum.  

f. Krondyrgruppen. HCM orienterede om, at der har været møde med Aarhus 
Universitet og at projektet bliver en del af et landsdækkende forskningsprojekt. EKN 
nævnte, at hun har deltaget i et møde om vildtforskning i Danmark, hvor der er 
refereret til projektet.  

5. Evaluering af organisering til både ekstern og intern brug. JR nævnte, at der kan føjes flere 
emner til, men at det er hensigten at komme med et oplæg til bestyrelsen på næste møde i 
marts. Der bliver udarbejdet et skema i uge 3, som bedes udfyldt inden mødet 1. marts – 
med inddragelse af rådsmedlemmernes bagland (bestyrelse m.v.). Der var en indledende 
drøftelse af emnerne.   

a. overvejelser om egen organisations deltagelse 
b. evt. yderligere organisationer, der kunne være repræsenteret 
c. overvejelser om dobbelt repræsentation i bestyrelse og råd 
d. overvejelser om rådets repræsentation i bestyrelsen 
e. hvordan bør en overgang fra en periode til den næste forløbe? (herunder hvordan 

sikrer, at ikke alle skiftes ud på en gang) 
f. rådets rolle og arbejdsform 
g. overvejelser om suppleanter 

6. Mødeplan 
a. 1. marts kl. 17-19  
b. 18. april kl. 17-19 
c. 10-13. maj fælles udlandstur med bestyrelsen 
d. 6. juni kl. 17-19 

7. Evt. EKN nævnte, at BFN sætter et program op i 2012 kaldet ”naturens besøgsvenner”, der 
især går ud på at observere fx plantearter over en 3-årig periode. Det gælder arter, der er 
truede eller i formodet tilbagegang. 9 arter findes i Nationalpark Thy. Er man interesseret, 
er man velkommen til at henvende sig. 
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