
 
 

Nationalpark Thy 
Søholtvej 6 

DK-7700 Thisted 
 

Tlf. +45 97 97 70 88 
 

thy@danmarksnationalparker.dk 
www.nationalparkthy.dk 

 

 

ENDELIGT 

Møde i Nationalpark Thys bestyrelse  

 
Søholt, d. 28. april kl. 19-22 J.nr. 
 Ref.: EØA 

Dato: 11. maj 2010 Deltagere:  
 
Bestyrelsen:  
Ejner Frøkjær 
Jan S. Kristensen 
Sisse Wildt 
Ole Westergaard 
Jytte Nielsen 
Jacob Funder 
Elsemarie Kragh Nielsen 
Mona Kyndi 
Bodil Gyldenkerne 
Lone Mark 
Helle Sievertsen 
Ditte Svendsen 
 
Sekretariatet: 
Else Østergaard Andersen 
 
Gæster: 
Michael Ruby (oplæg til punkt 3) 
 
Afbud:  
Tage Espersen 
Hans Buck 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 
2. Godkendelse af referat (bilag 1). Godkendt. 
3. Bogprojektet ”Smagen af Thy” – oplæg v. Michael Ruby (se mødet d. 23. marts). Michael 

Ruby præsenterede projektet, som er omdøbt til ”Thy til sanserne” og udleverede 
materiale. For de 100.000 kr får nationalparken: profil, ingredienser, omtale og fotos, 500 
bøger, medvirken på hjemmeside, sms (1272 ”Thy til Sanserne”) og Quick Reference Code 
(QRC). Støtteforeningen for Nationalpark Thy og deres projekt ”Smag på Thy” med deres 
deltagere får desuden tilbudt materiale. Det blev drøftet, at man kunne aftale en 
vejledende udsalgspris på bogen. Hvis nationalparken får brug for flere eksemplarer kan de 
købes til en lavere pris. 1. oplag bliver formentlig i 2000 eksemplarer. Hvis projektet 
hænger sammen kan der også laves en webshop. Nationalparken bestemmer selv 
placeringen af pæle med QRC og hvor mange, man vil have. Den enkelte bruger betaler 30 
øre pr. sms. Tjenesten stilles til rådighed (betales ud af projektet) og sms’erne betales 
selv. Nationalparkens involvering blev drøftet og der var enighed om, at nationalparken 
skal være medvirkende til at beslutte, hvordan nationalparken fremstilles. Bestyrelsen 
besluttede at støtte projektet med de 100.000 kr. Der blev nedsat en arbejdsgruppe med 
Sisse Wildt (SW) & Mona Kyndi (MK).   



 

4. Status vedr. Nationalparkplanen – klagefristen udløber 28. april samt drøftelse af det 
videre forløb. Ejner Frøkjær (EF) nævnte, at der er indkommet to klager, hvor det skal 
vurderes, hvorvidt de pågældende er klageberettigede og hvorvidt der er tale om klage 
over en retlig afgørelse. Begge klager gælder placering af Nationalparkcenter Thy og 
kommer fra hhv. en borger i Stenbjerg og en forening i Vorupør. Der kvitteres for 
modtagelse af klagen. EF nævnte, , at vi har fået at vide fra Skov- og Naturstyrelsen, at vi 
skal agere som om, vi har en bevilling, selvom vi endnu ikke ved, hvilken størrelse den får. 
Heldagsmødet d. 18. september er tænkt til prioritering af arbejdsindsatsen fremover. Else 
nævnte, at der skal drøftes revideret budget for 2010på møde d. 14. juni, hvor vi 
forhåbentlig kender bevillingen for resten af året.   

5. Økonomioverslag og disponerede midler (bilag 2 – eftersendt tirsdag d. 27. april). 
Oplægget blev drøftet og der var enighed om, at der skulle knyttes nogle flere ord på som 
viser, at der er tale om et overslag – ikke et budget – samt at bestyrelsen har mulighed for 
løbende at prioritere anderledes. Det blev desuden drøftet, hvordan man sikrer, at de 
tiltag, som Skov- og Naturstyrelsen i forvejen har igangsat på et eller andet niveau ikke 
betyder, reelt er ekstra-arbejder og at SNS ikke nedprioriterer sine opgaver. Ditte 
Svendsen (DSV) nævnte, at det man efterspørger i Skov- og Naturstyrelsen især er 
fordeling mellem drift og udvikling og at det fortjente lidt ekstra ord. EF foreslog, at man 
fremover vil arbejde med et budget over det kommende år og et overslag over flere år. 
Helle Sievertsen (HS) nævnte, at eksterne midler vil påvirke enhver prioritering. Ole 
Westergaard (OW) foreslog, at der er en note vedr. perioden 1. april 2010 til 31. marts 
2016. Jan S. Kristensen (JSK) spurgte, om det er sikkert, der skal laves en ny plan i 2013. 
Else Østergaard Andersen (EØA) nævnte, at der skal foreligge en ny NP plan 2 år efter 
vand- og naturplanerne er endeligt vedtaget.    

6. Forslag til emner, som rådet kan arbejde med. EF foreslog, at bestyrelsen overvejer nogle 
emner, som rådet kan arbejde med med et kommissorium for hver opgave. Jytte Nielsen 
(JN) fandt, at det vil være godt at få udarbejdet et kommissorium for rådet. JSK 
efterspurgte et stykke papir på i hvilke tilfælde, bestyrelsen skal spørge rådet. Jacob 
Funder (JF) fandt, at det er vigtigt at rådet kan belyse sager mere grundigt end bestyrelsen 
har mulighed for – og gerne sammen med andre. DSV foreslog, at få skrevet ned, hvordan 
arbejdet deles mellem råd og bestyrelse og at bestyrelsen leverer et stykke papir på 
emner, som man ønsker rådgivning omkring. Elsemarie Kragh Nielsen (EKN) nævnte, at 
der er et stort potentiale i rådet og at rådet er en indgang i relation til borgerinddragelse. 
HS fandt, at det er vigtigt, at der kommer nogle eksempler på. Det blev besluttet, at drøfte 
emnet også på næste møde.  

7. Undersøgelse af friluftslivets (herunder surfings) forstyrrende effekt på flora og fauna, 
herunder nedsættelse af et udvalg. EØA nævnte, at hun har kontaktet DMU og COWI og 
fået tilbud på løsning af opgaven, så der er et grundlag at gå videre med for en 
arbejdsgruppe. Beslutningen om at sætte en undersøgelse igang blev drøftet. DSV nævnte, 
at Skov- og Naturstyrelsen ikke ændrer på forholdene for i år, da hun fandt det vigtigt, at 
der er en ureguleret situation mens en undersøgelse står på. EKN fandt det vigtigt, at 
gruppen kan beslutte hvilke parametre, man gerne vil undersøge. MK foreslog, at man 
kunne supplere tællinger med frivillige. DSV tilbød, at medarbejderne på Søholt kan 
bidrage som frivillige. Arbejdsgruppen blev nedsat bestående af HS, JSK,EKN og Hans Buck 
(HB, har efterfølgende sagt ja til at medvirke). Gruppen samles snarest og kommer med en 
ad hoc indstilling til bestyrelsen via mail.     

8. Nationalpark TV (bilag 3). JN nævnte, at følgegruppen finder, projektet skal have endnu en 
periode og at der er potentiale for at tv-stationen bliver mere kendt. Der er et godt 
produkt, som kan bruges i andre sammenhænge. EØA nævnte, at prisen vil blive lidt højere 
men er til forhandling i relation til, hvad man beslutter sig for. DSV spurgte, om man kunne 
nøjes med at fortsætte til 1. november og derved spare penge. SW foreslog, at man 
samarbejder med turistvirksomheder, så udsendelserne kan ses på de tv, der er på 
overnatningssteder. JSK nævnte, at det ville være godt, hvis nationalparken selv har semi-
professionelt udstyr og fx selv kan stå for at producere uden teamet. EØA nævnte, at der 
er omfattende forpligtelser forbundet med sendetilladelsen, som ikke på nuværende 
tidspunkt kan løses med frivillige. Hvis man vælger at stoppe d. 31. oktober mistes 
sendetilladelsen og der kan først søges igen i 2013. MK foreslog, at man overvejer at lave 



 

et brugerpanel. Det blev desuden drøftet, hvorvidt man kunne bruge Nationalpark TV i 
samarbejde med erhvervslivet i området, samt muligheden for at sælge dvd’er med 
udsendelser fra Nationalpark TV. Bestyrelsen besluttede at fortsætte resten af året. 
Følgegruppen arbejder videre med tv-teamet mhp. en beslutning i starten af december om 
det videre forløb.  

9. Sponsorater, link på hjemmesider, brug af logo m.m. (bilag 4). Problemstillingerne blev 
drøftet, og der var enighed om, at virksomheder uden problemer kan linke til 
nationalparkens hjemmeside. SW nævnte, at bestyrelsen skal have en holdning til, hvilke 
oplysninger der er på www.nationalparkthy.dk. Vedr. turistprodukter skal de komme via 
GuideDenmark. Det er vigtigt, at nationalparken ikke forpligter sig til at skulle holde 
information om turistvirksomheder opdateret. SW lovede at tage en snak med Thy 
Turistbureau om, hvordan GuideDanmark bliver komplet, så alle er repræsenteret. DSV 
fandt, at det er en anden diskussion, hvem der må bruge nationalparkens logo og at det er 
vigtigt, at udarbejde et certificeringsprogram. JN foreslog, at nationalparkens hjemmeside 
undlader turistinformation. EØA nævnte, at beslutningen herom er truffet af Skov- og 
Naturstyrelsen, som ejer siden. JF foreslog, at virksomheder der ønsker at markedsføre sig 
på nationalparken enten er sponsorer eller samarbejdsparter. Mht. sponsering foreslog SW,  
at man stiller krav til dem, der vil give penge til nationalparken og foreslog, at der 
nedsættes en gruppe, som behandler de konkrete henvendelser. Ditte og Sisse meldte sig 
til en arbejdsgruppe. MK foreslog, at HB deltager, da der er tale om erhvervsinteresser. 
DSV foreslog, at man inddrager turistområdet.  

a. Klitmøller Sommerhusudlejning (bilag 4a) 
b. Tøjmærket ColdHawaii (bilag 4b) 
c. Krik Vig Camping (bilag 4c) 
d. Bed&Breakfast i Thy (Bilag 4d) 
e. Stenbjerg Kro 

10. Ansøgninger om tilskud. Det blev besluttet, at et bestyrelsesmedlem som selv har en 
ansøgning til bestyrelsen er tilstede under drøftelserne, men ikke er til stede, når 
beslutningen tages.  

a. Ladywalk Agger (Bilag 5). Lone fastslog, at eventuelt overskud går til velgørende 
formål og at Nationalpark Thy markedsføres i forbindelse med arrangementet. En 
tidligere beslutning om ikke at betale til drift af sådanne tiltag  blev drøftet. 
Bestyrelsen besluttede derfor at betragte ansøgningen som markedsføring og at 
man ønskede at støtte med 3 kr pr. deltagerpose.  

b. ”Smag på Nationalpark Thy – produkter, vildt og vest” (Bilag 6). JSK bad om 
oplysninger om, hvad midlerne skal bruges til og efterlyste et egentligt budget. JN 
svarede, at midlerne er til ansættelse af en person og/eller konsulenter til 
projektstyring, etablering af netværk, produktudvikling og skiltning. Tidsrammen er 
2 år for pilotprojektet (LAG’s ramme). Der var enighed om, at projektet er en god 
idé og både kan støtte erhvervet og bibringe synlighed. Samtidig kan produkterne 
være en ”oplevelse” som besøgende kan købe med hjem. SW foreslog at der tages 
kontakt til kunsthåndværkere mhp. emballage. Der var desuden en drøftelse af, at 
nationalparkens økonomi stadig ikke er kendt for resten af året og der derfor ikke er 
et reelt budget at prioritere i forhold til. Det blev dog besluttet at støtte med de 
ansøgte 100.000 kr.    

c. Nationalpark Thy Marathon 2010 (Bilag 7). Der var enighed om, at man skal være 
varsom med at give tilskud år efter år, da det ikke skal ses som et løbende 
driftstilskud. Det blev foreslået, at sætte et vilkår om, at et eventuelt overskud går 
ind i projektet igen ligesom sidste år. Det blev drøftet, om man ligesom med 
Ladywalk kunne sponsere et beløb pr. deltager. Bestyrelsen gav frihed til at 
forhandle om sponsering for 2 år i størrelsesorden 20.000 kr pr år.  

11. Orientering fra formand, øvrige bestyrelse og sekretariat. Pga. tidnød blev det besluttet at 
orientere kort skriftligt i referatet.  

a. Møde m. miliøminister Karen Ellemann. EF var sammen med Erling Post i NP Mols 
inviteret til et møde d. 16. april 2010 hos miljøministeren. Hun blev orienteret om, 
hvad der sker i de to nationalparker, herunder at NP Thy spændt afventer en 
bevilling.  

http://www.nationalparkthy.dk/


 

b. Orientering fra arbejdsgrupper 
i. Frivilligindsatsen (herunder ”Internships” og internationale voluntører) 

- Første del af frivilligkurset afsluttes 3. maj. Herefter 9 timer i 
efteråret. Mona Kyndi Og Ib Nord deltager i en evaluering af kurset. 
Vigtigt at de, der nu har været på kursus bliver ”brugt” henover 
sommeren. Sekretariatet har en oversigt over navne og 
interesseområder. 

- Der arbejdes aktuelt på hvordan frivilligindsatsen kan koordineres 
mellem de mange forskellige interessenter – kan der oprettes en 
fælles database? Arbejdsgruppen fortsætter arbejdet med dette på 
næste møde den 8. juni. 

- Der har været henvendelser ang. Nationalparkens interesse for at 
inddrage frivillige fra andre lande – dels via AFS, dels i form af en 
ansøger fra Polen, der var interesseret i et 3 mdrs studieophold 
(Erasmus). Principielt en god ide, men nødvendigt at vi finder en 
”form” og får defineret en praksis vedr. disse aktiviteter: hvilke 
arbejdsområder er vi interesseret i at ”udbyde”, hvordan forholder vi 
os til bolig og transport, samt ”mentor-ordning”.  

ii. Forskning. Gruppen har haft et enkelt møde og arbejder med et lidt bredere 
perspektiv end natur og miljø. EØA har haft et møde med Biologisk Institut 
på Aarhus Universitet, som er interesseret i at formalisere et samarbejde 
omkring forskning, herunder speciale- og Ph.D.-projekter. De vil desuden 
gerne samarbejde omkring overvågning af naturplejetiltag, således at der 
samles videnskabelige resultater for effekten af de konkret plejeindgreb.    

c. Revideret ansøgning til Friluftsrådet (Bilag 8). Ansøgningen er et resultat af etto 
møder – et med formidlingsinteressenter i Nationalpark Thy og et med Friluftsrådets 
sekretariat. Ansøgningen fremlægges for hovedbestyrelsen i denne uge m.h.p. en 
beslutning om evt. finansiering.  

d. Temacenter Stenbjerg. En stilling er slået op vedr. bemanding og koordinering af de 
frivillige formidlere. Salg af kaffe, is m.m. afventer behandling af 
spildevandstilladelsen, som angiveligt skal behandles af Thisted Kommune, 
Miljøcenter Ålborg og Fredningsnævnet.   

e. Turist i Thy. Der er indgået aftale om ½ sides annonce i 14 numre af Turist i Thy, 
som dækker alle udgivelser i 2010.  

12. Mødeplan 
a. Bestyrelsesmøde 14. juni kl. 19-22 
b. Ekskursion til Norge d. 18-20. juni (bilag 9).   
c. Bestyrelsesmøde onsdag d. 18. august kl. 19-22 
d. Bestyrelsesmøde lørdag d. 18. september kl 9-16 (fx Stenbjerg Kro) 
e. Bestyrelsesmøde torsdag d. 14. oktober kl. 19-22 
f. Bestyrelsesmøde mandag d. 13. december kl. 19-22 

13. Evt. Bestyrelsen bad om, at der skal være god tid til at behandle sagerne. JF spurgte, om 
nationalparken er høringspart/klageberettiget i sager om fx opsætning af vindmøller tæt på 
nationalparken (ved Egebaksande). EØA nævnte, at det er man kun indenfor 
nationalparkgrænsen. Det blev besluttet at drøfte på næste møde, hvorvidt nationalparken 
bør have en mening om sådanne sager, eller det er de enkelte institutioner og foreninger, 
der involverer sig. 

 
 


