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Møde i Nationalpark Thys bestyrelse  

 
Søholt, d. 14. oktober 2010 kl. 19-22. J.nr. 
 Ref.: EØA  

Dato: 19. oktober 2010  Deltagere: 
Ole Westergaard (OW) 
Helle Sievertsen (HS) 
Hans Buck (HB) 
Jan S. Kristensen (JSK) 
Jytte Nielsen (JN) 
Elsemarie Kragh Nielsen (EKN) 
Tage Espersen (TE) 
Jacob Funder (JF) 
Ditte Svendsen (DSV) 
Lone Mark (LM) 
Mona Kyndi (MK) 
 
Sekretariatet 
Else Østergaard Andersen (EØA) 
 
Afbud:  
Bodil Gyldenkerne 
Sisse Wildt 
 
Referat: 
1. Godkendelse af dagsorden. EF foreslog, at punkt 5 vedr. revideret budget for 2010 

udgår, idet der ikke foreligger et overblik over det samlede forbrug. SNS og sekretariatet 
arbejde på at gøre det muligt på månedsbasis at følge forbruget. EF beklagede, at nogle 
bilag var kommet sent og nævnte, at det vil bestræbes at få alle bilag ud en uge inden 
mødet. Fremover vil der ligeledes blive lavet indstillinger i relation til ansøgninger. JN 
foreslog, at budgettet i kommende år vil blive endeligt godkendt inden december.  

2. Godkendelse af referat (bilag 1). Referatet blev godkendt.  
3. Forlængelse af barselsvikariat for Henriette Tøttrup, Dansk Ornitologisk Forening 

(bilag 2). JSK nævnte, at det ikke har været drøftet med ham, at DOF anmoder om 
forlængelse af orloven. Meddelelsen blev taget til efterretning.  

4. Godkendelse af styregruppe for ”FormidlingsNetværk Nationalpark Thy” (bilag 3). 
EF nævnte, at rådets formandskab har ytret ønske om at rådet får en plads i styregruppen. 
MK fandt, at det er en meget stor styregruppe og fandt det vigtigt, at det gøres klart, hvad 
styregruppen hhv. projektgruppen skal forholde sig til. EF foreslog, at styregruppen drøfter, 
om der skal være en eller flere projektgrupper. Bestyrelsen bakkede op om rådets ønske.  

5. Revideret budget 2010 (bilag 4 - mangler). Udgår.  
6. Budget 2011 (bilag 5, 1. behandling). EF nævnte, at budgettet behandles 2. gang d. 13. 

december. Nye forslag og ændringer kan meldes tilbage til sekretariatet inden 15. 
november.  

a. Ansøgning fra Niels Odder om støtte til natravneprojekt (bilag 5a). Ansøgningen 
blev drøftet, herunder især at nationalparkbestyrelsen endnu ikke har en plan for 
naturregistrering og -overvågning, at dele af projektet er uden for nationalparken, 



 

samt at det søgte tilskud er til indkøb af udstyr i privat eje. Det blev besluttet at 
imødekomme ansøgningen, men således at udstyret tilhører nationalparken og 
udlånes til projektet samt at der gives yderligere 5000 kr til kørsel m.v. Ansøger vil 
blive bedt om at stille data til rådighed og formidle resultaterne til gavn for 
nationalparken. HB fandt at der bør være et depositum ved lån fra nationalparkens 
”grejbank”.  

b. Forespørgsel fra DMU om støtte til PhD-projekt (bilag 5b). Forespørgslen blev 
drøftet, herunder også det forhold, at nationalparkbestyrelsen endnu ikke har en 
plan for overvågning. Det blev besluttet, at nationalparken ikke er parat endnu, 
men vil arbejde på at blive enige om, hvad det er man ønsker belyst. JN foreslog, at 
når bestyrelsen har fundet ud af, hvad det er man vil overvåge, kan nationalparken 
udbyde et PhD-projekt. HB foreslog, at nationalparken på et tidspunkt opbygger en 
projektbank for studerende og forskere. JF nævnte, at Friluftsrådet arbejder for at 
stille et ekspert-rejsehold på benene, som kan rådgive bestyrelsen i forskellige 
sammenhænge.  

c. Ansøgning fra SNS om tilskud til cykelsti. EF nævnte, at beslutningen ikke haster, 
samt at der allerede er bevilget 2,8 mio. kr af nationalparkens første to budgetår. 
Der er ikke endeligt overblik over, hvor meget der bruges af de 2,8 mio. kr, men det 
står klart, at det er væsentligt mindre. Ansøger forventer, at det resterende beløb 
kan afsættes til forløbet mellem Klitmøller og Vorupør, hvor Trygfonden dog også er 
søgt. Der er tale om 2,6 mio. kr udover det beløb, som allerede er bevilget. Der er 
forventning om inden næste møde at få klarlagt, hvorvidt der opnås medfinansiering 
fra andre kilder. MK spurgte til, hvorvidt der er behov for medfinansiering også af 
fugletårne og –skjul. DSV nævnte, at der er enkelte mindre tilsagn, men gælder de 
samme krav om medfinansiering. EF fastslog, at endelig beslutning tages 13. 
december.  

d. Forslag til projekt vedr. Naturovervågning og Lobelie-søer. EØA nævnte, at der på 
nuværende tidspunkt kun bør sættes midler af til forundersøgelser, idet Natura2000 
handleplanerne forventeligt vil ligge klar i 2012. TE nævnte, at arbejder i området 
er problematisk af hensyn til fuglene. EF fandt, at det kan være godt, at der gøres 
en indsats i forskellige regier. OW nævnte, at det nok er en god idé at få søgt 
myndighederne i god tid. DSV nævnte, at idéen kommer fra BFN og fandt det 
rigtigt, at der ikke i første omgang skal ske en indsats på 56 ha men at 
problemstillingen tages op med Miljøcenter Aalborg. Man kunne overveje, om der er 
to klitsøer, som kan vise om det er en fremgangsmåde i et forprojekt. HS har 
forstået, at det ikke er en uafprøvet metode uden for Danmarks grænser.   

e. Forslag til projekt vedr. Naturnær skovdrift. OW fandt det problematisk, hvis den 
yderste grænse af bjergfyr fjernes. JF foreslog, at man kan beholde et skovbryn af 
fyr. DSV nævnte, at SNS er i gang med at fælde sitkagran i området, som så kan 
plantes til med løvtræ. Ved Isbjerget vil der være mange, der kan få mulighed for at 
se, hvad det er det handler om.    

f. Forslag til projekt vedr. Rydning af overgangszoner. OW problem at fælde skov.   
EF fastslog, at et nyt udkast fremsendes efter mødet. Frist til indmelding til budgettet 
er 15. november. Det overordnede i budgettet blev drøftet. DSV foreslog, at finde 
projekter, der kan sættes i gang omkring erhvervsudvikling. EKN fandt ikke, at de 
visioner, der ligger i nationalparken fx omkring naturen, står mål med de midler, der er 
foreslået afsat og så gerne fx en procentmæssig andel afsat til naturen. EKN foreslog 
konkret, at der afsættes flere midler til naturregistrering og -overvågning. JN nævnte, 
at nationalparken skal stå på fire ben, men fandt for lidt sat af til kulturhistorie, 
friluftsliv og erhvervsliv. DSV fandt, at det er vigtigt at bestyrelsen holder en 
overordnet sigtelinje omkring fordeling indenfor de fire ben. JF foreslog, at for budget 
2012 tages emnet på før sommerferien 2011, således at endeligt budget kan være klar 
i oktober. EF foreslog, at man desuden har et antal overslagsår. JN foreslog, at der skal 
være få puljer af frie penge, da bestyrelsen bruger meget tid på relativt små ting. Der 
bør sættes mindre af til forskning og projekter efter ansøgning. HS fandt det bydende 
nødvendigt at give naturprojekter et boost, da det er noget af det der bliver lagt mærke 
til, når naturorganisationerne mødes. Der bliver nødt til at være nogle frie midler, da vi 
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skal ud at finde nogle midler andre steder. EF opsummerede, at hver især kommer med 
input til budgettet senest 15. november. Hvis der står et større beløb nederst er det 
forløberen for at få lavet overslagsår.     

7. Sponsorater m.m. (bilag 6). DSV fortalte kort at tanken er, at man gerne vil stille nogle 
krav til de, der ønsker at brande sig med nationalparkens logo. Det kan være indledning til 
at arbejde med fx bæredygtig turisme. JF fandt at oplægget er godt og at der er god grund 
til at få sat gang i en certificering af virksomhederne. Forskellige typer af virksomheders 
mulige brug af nationalparklogoet blev drøftet, herunder både overnatningssteder og 
virksomheder, der vil lave klistermærker el. lign. JSK fandt, at produkter med 
nationalparklogo, som fx klistermærker m.m., bør nationalparken selv tjene penge på. JSK 
fandt det ikke lovligt at bruge logoet til kommerciel udnyttelse. JN fandt, at det er vigtigt at 
vide, hvem man bliver ”sat i bås” med samt etiske forhold omkring produktionen. HB 
nævnte, at certificeringen bør være årlig, og man skal være parat til også at lade en 
certificering falde væk. MK fandt det vigtigt, at det man kan købe, der står NP Thy på er af 
en vis kvalitet, så hvis private skal lave det, skal der stilles krav til kvaliteten. HS foreslog, 
at certificeringen skal sikre dette. DSV fandt det vigtigt, at det er nationalparken der sætter 
dagsordenen, merchandise med nationalparklogo skal ikke fremstilles af alle mulige. 
Certificeringen bør man hele tiden gøre sig fortjent til. HB fandt at varerne bør købes hos 
NPT – også til butikker i området. LM nævnte, at der er mange lokale, som gerne vil sælge 
produkter med nationalparkens logo på og der er vel enighed om, at det skal godkendes af 
bestyrelsen. Der er efterspørgsel af klistermærker m.m. og det er vigtigt, at komme i gang 
til foråret. EF nævnte, at der er virksomheder, som er i gang med at producere 
merchandise og at man skal være opmærksom på, at man så også kan komme efter dem. 
MK nævnte, at støtteforeningen kunne tilbyde sig med produktion af logovarer for 
nationalparken. EF fandt, at i relation til sponsorater er det vigtigt ikke at udelukker for 
mange muligheder. JF nævnte, at med et informationscenter vil sponsorer stå på en plade. 
Der var opbakning til notatet på nuværende tidspunkt. Nationalparkens sekretariat vil 
komme med et oplæg til, hvordan det kan konkretiseres til handling.      

8. Nationalparkcenter Thy – drøftelse omkring placering og det videre arbejde. Udsat til næste 
møde.    

a. Redegørelse fra Thisted Kommune (bilag 7a).  
b. Notat vedr. Nationalparkcenter Thy – det videre forløb (bilag 7b) 
c. Henvendelse fra E. Bodilsen Totalbyg (bilag 7c) 

9. Arbejdsgruppe vedr. naturprojekter. EKN nævnte, at gruppen er affødt af sidste 
bestyrelsesmøde og består af repræsentanter fra DOF, DN, BFN, SNS, Landbruget og 
Jægerforbundet. Gruppen drøftede muligheden for at INN med 1-2 ugers arbejde kan 
komme med et statusnotat omkring naturovervågning, som kan forelægges bestyrelsen d. 
13. december. Dertil kommer de nævnte konkrete projekter, der kan sættes hurtigt i gang 
og skabe synlige resultater.   

10. Orientering fra formand, øvrige bestyrelse og sekretariat 
a. Ansættelse af frivilligkoordinator og snarligt opslag af stilling som 

formidlingskoordinator. EF nævnte, at der har været 80 ansøgere, hvoraf de 78 kom 
til tiden, 3 blev indkaldt til samtale i går og det blev besluttet at tilbyde stillingen til 
Annette Buck. JN bad om en plads i ansættelsesudvalget til 
formidlingskoordinatoren, hvilket blev besluttet.  

b. Agger Tange. TE fortalte kort om projektet med temacentret ved Agger Tange, som 
der var bred opbakning til.   

c. EUROPARC konference 2010 (bilag 8). EØA nævnte kort, at det var givtigt at 
deltage og at der er mange muligheder, hvor vi kan bruge andres erfaringer. Hun 
foreslog, at bestyrelsen bakkede op om indmeldelse i det nordisk-baltiske netværk 
af EUROPARC Federation, hvilket blev besluttet.  

11. Mødeplan.  
a. 13. december kl. 17-22  
b. 10. februar kl. 19-22 
c. 26. april kl. 19-22 
d. 15. juni kl. 19-22 

12. Evt.  


