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Referat: 
 
1. Nationalparkcenter Thy (bilag 1) 

a. Placering.  Rådet besluttede at sende bestyrelsen et brev med en anbefaling af, at 
man forud for en beslutning om placering af et nationalparkcenter, iværksætter en 
undersøgelse bl.a. i relation til trafik, tilgængelighed, funktion, indhold, arealbehov 
(bygning, p-pladser, aktivitetsområder, caféareal, legeplads m.m., herunder om 
foreninger og borgere i lokalområdet kan anvende nationalparkcentret.  
Brevudkastet til bestyrelsen blev gennemgået og godkendt (vedhæftet referatet). Der var 
enighed om, at uddybning af brevet både omkring det fremtidige samarbejde og 
nationalparkcentret, kan ske på mødet d. 1. marts, herunder også begrundelsen for, at 
man reagerer. FJ var enig. SH nævnte, at der i nationalparkplanen står, at man skal 
udarbejde et beslutningsgrundlag. Han understregede, at der ikke er behov for at 
diskutere mere om hvorfor.  
b. Rådsmedlemmer til arbejdsgrupper. JR nævnte, at der bør nedsættes en 
styregruppe med mindst et medlem fra rådet. Det blev besluttet, at JB bør indgå i denne. 



 

JB nævnte, at der har været drøftet 5 arbejdsgrupper (samarbejdspartnere, 
placeringsmuligheder, projektkonkurrence (inkl. indhold og funktioner), finansiering og 
myndighedsbehandling). Der henvises i øvrigt til referat fra bestyrelsens seminar i 
september. JR foreslog, at man hver især overvejer, hvilke grupper man gerne vil deltage 
i. EKN foreslog, at rådet desuden overvejer emner, man ønsker at arbejde videre med. JR 
fremhævede, at rådets styrke netop er, at man ikke skal tage sig af det 
forretningsmæssige. JR opfordrede til, at flest mulige af rådets medlemmer er med i 
drøftelserne d. 1. marts.        

2. Natur og friluftsliv v. Vandet Sø. EKN gennemgik COWI’s slides omkring undersøgelsen. 
EKN nævnte, at nationalparkbestyrelsen ikke har myndighed på området og at det bør indgå i 
de enkeltes holdninger. Nogle fandt, at nationalparkbestyrelsen bør anbefale kommunen et 
forbud. Andre var fortalere for, at man anbefaler kommunen at følge scenarie 2, evt. med 
regulering af færdslen i fuglenes ynglesæson, samt tilskynde til, at kommunen etablerer de 
fornødne faciliteter.  JR nævnte, at der er et tredje alternativ, eftersom nationalparken ikke er 
myndighed, nemlig at bestyrelsen stiller undersøgelsen til rådighed for kommunen uden en 
anbefaling. JR fandt det oplagt at bestyrelsen undlader at tage stilling. JJ nævnte, at i rådet 
var man noget mere negative i forhold til surfing for et år siden. Konklusionen er, at der i rådet 
er en svag overvægt til beskyttelsen. JR fandt at der er stor risiko for, at resultatet bliver 
underkendt af kommunen. JR spurgte, om EKN’s budskab fra rådet er, at kampen ikke er værd 
at kæmpe, men anbefaler kommune og stat som myndigheder at træffe beslutning.     
3. Mødeplan 

Fælles møde d. 1. marts 17-20 (formentlig Hotel Klitheden, Vorupør) 
Rådsmøde 17. maj kl. 19-22 

4. Evt.  
HH er blevet kontaktet af Thisted Rotary, som sammen med andre Rotary-klubber i Thy gerne 
vil lave et projekt i nationalparken med hænder og penge.  
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