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Møde i Nationalpark Thys bestyrelse  

 
Museumscenter Hanstholm, d. 29. november 2011 kl. 19-22 J.nr. 
Rundvisning på museumscenteret kl. 18-19  Ref.: EØA 

Dato: 9. december  2011  
Deltagere:  
Ejner Frøkjær (EF) 
Ole Westergaard (OW) 
Jacob Funder (JF) 
Jan S. Kristensen (JSK) 
Mona Kyndi (MK) 
Ditte Svendsen (DSV) 
Helle Sievertsen (HS) 
Jytte Nielsen (JN) 
Sisse Wildt (SW) 
Bodil Gyldenkerne (BG) 
Tage Espersen (TE) 
Hans Buck (HB) 
Elsemarie Kragh Nielsen 
 
Else Østergaard Andersen (referent) 
 
Afbud: Lone Mark 
 
Noter: 
EF bød velkommen. EF nævnte, at Jens Andersen fra Museumscenter Hanstholm kom med et 
råd om at sikre, at funktionalitet kommer før en flot arkitektur, herunder fx også 
varmeøkonomi. Helle havde medbragt en sang. Elsemarie forbereder en til næste møde.  
1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 
2. Godkendelse af referat (bilag 1). Referatet blev godkendt uden bemærkninger.  
3. Orientering fra formand, øvrige bestyrelse og sekretariat 

a. Møde m. Thisted Kommune 28. november. EF nævnte, at EF, OW og EØA har haft 
besøg af borgmester Lene Kjeldgaard og udvalgsformand Henning Holm til et møde 
om samarbejde ml. kommunen og nationalparken. Det er en indledning, som der vil 
blive fulgt op på bl.a. med et fælles arrangement med byrådet i foråret 2012. 

b. Arbejdsgruppen vedr. erhvervsudvikling (bilag 2) EØA nævnte, at der bliver en 
workshop d. 10. januar. EKN nævnte, at WST’s arbejdet med monitering bør 
koordineres med moniteringsindsatsen på naturområdet. .  

c. Certificeringsudvalg, logo i forbindelse med fødevarer. HB nævnte, at EF har fået til 
opgave at kontakte de personer, som har været foreslået, dog uden held. 
Bestyrelsen godkender certificeringsudvalget, hvorfor EF har fundet det 
hensigtsmæssigt at få bestyrelsens vurdering inden yderligere forsøg. Bestyrelsen 
fandt, at det er vigtigt at vælge nogle med kompetencer på fødevareområdet for at 
sende et signal om kvalitet og fx bruge erfaringer fra Vadehavet.   

d. Deltagelse i EUROPARC seminar i Finland: Labour of Love. MK orienterede fra 
seminaret. Hun fandt, at også NP Thy kunne bidrage med værdifulde erfaringer, 
fordi det frivillige arbejde har været vigtigt fra starten. De andre lande er langt i 
relation til at tænke ”arbejdslejre”, hvor voksne over 2-3 uger arbejder 6 t om 
dagen. Erfaringen er at man skal sikre, at der er nok at lave (stianlæg, broer, 
naturplejeprojekter, ...). I Island har man også erfaringer med 11-ugers ophold. 



 
 
 

 
Nogle af disse erfaringer kan måske bruges i relation til at involvere flere yngre. Fra 
England har man ”green heroes” m.m. Der er inspiration at hente til flere initiativer i 
NP Thy. Et vigtigt budskab er, at det er vigtigt, at frivilligarbejdet er godt 
organiseret og at der er ressourcer sat af.   

e. FormidlingsNetværk Nationalpark Thy. DSV nævnte, at der er holdt 6 møder i 
styregruppen og 5 i referencegruppen. Der har været arbejdet med 4 af 6 
indsatsområder. Koordinering og synliggørelse af aktiviteter (2 foldere over 
arrangementer i 11), koordinering af turforespørgsler m. mulighed for web-booking 
af turguide, igangsættelse af projekter indenfor nationalparkens 4 ben (naturmad, 
højskoletilbud i 2012 i samarbejde med Seniorhøjskolen i Nr. Nissum, 
vandreturspakker og cykelturspakker m. beskrivelse af ture, seværdigheder, 
overnatning og forplejning på forskellige niveauer fra 2012, nationalparksafari 
(herunder også mulighed for at involvere private udbydere), efteruddannelse og et 
paradigme for formidlingsudbydere, nationalpark-skolen i samarbejde m. fx BFN, 
VUC, EUC NV m.fl. Der er et godt engagement i de forskellige grupper og arbejdes 
konstruktivt med emnerne. De to emner, der ikke har været fokus på til nu, er 
international erfaringsudveksling og formidling på engelsk og tysk. Der er behov for 
at få defineret snitflader i forhold til fx ansøgninger og ekstern finansiering.   

f. Nationalpark TV EØA orienterede om, at TV Midt/Vest, og TV2 Nord er interesseret i 
at købe udsendelser i 2012. TV2 Nord sender Nationalpark TV udsendelser allerede 
fra dec.11. TV2 Syd er muligvis også interesseret, hvis NP Vadehavet ønsker at 
medvirke. De øvrige nationalparker overvejer om de vil medvirke til at gøre 
Nationalpark TV til TV fra danske nationalparker.   

g. Realdania: ”Stedet tæller”. EF nævnte, at Realdania har en ny kampagne, hvor 
nationalparken påtænker at byde ind med Lodbjerg Fyr.  

h. Cykelturismeprojekt m. ansøgning om midler til EBST. EØA nævnte, at Visit 
Denmark og Naturstyrelsen med hjælp fra et konsulentfirma er initiativtagere til et 
eksempelprojekt om cykelturisme og nationalparker med henblik på en ansøgning til 
Erhvervs- og Byggestyrelsens konkurrenceudsatte pulje ”Kvalitetsløft i 
kystturismen”. Det virker meget i overensstemmelse med det projekt, 
FormidlingsNetværket er initiativtager til og det kan være et interessant projekt for 
Nationalpark Thy at medvirke i, forudsat at øvrige relevante parter medvirker. 

i. Nils Wilhjelms kritik af nationalparker. EF orienterede om, at Nils Wilhjelm har 
kritiseret politikerne for at vælge en for billig løsning omkring nationalparker og 
kritiseret nationalparkerne for at fokusere for lidt på natur. EF tog i den anledning 
kontakt til Wilhjelm og inviterede ham til Thy til foråret og opfordrede til, at man 
tænker på relevante emner.  

j. Forskning og undervisning. EØA orienterede om, at 
i. To geografi-studerende fra AAL har skrevet speciale om 

”Landskabsændringer i Nationalpark Thy” (følgerne af NP-planen) 
ii. Et hold ”Natur- og kulturvejlederstuderende” UCN Hjørring arbejder i dette 

semester med NP Thy’s kommunikation.  
iii. En gruppe studerende i ”oplevelsesdesign” på AAL skriver projekt om den 

digitale fortælling ved Stenbjerg Landingsplads. 
iv. En international gruppe studerende skriver projekt om cykelturisme i 

Nationalpark Thy.  
v. En arkitektstuderende fra Arkitektskolen Aarhus skriver speciale om en ny 

fremtid for Lodbjerg Fyr.  
HS spurgte til, hvordan vi sikrer, at vi får nok ud af disse opgaver. EØA nævnte, at 
det kunne være et oplagt projekt for forskningsgruppen at komme med forslag til, 
hvordan. JN foreslog, at forskningsgruppen inddrages ved den første kontakt.  

k. Vejtavler for seværdigheder v. motorvejen. DSV orienterede om, at Naturstyrelsen 
har været involveret i arbejdet med at sætte vejtaler for seværdigheder op ved 
motorvejene (efter forsøg på bl.a. Fyn). Det er nu besluttet, at der henvises til 
Nationalpark Thy på E45 v. Haverslev. OW påpegede, at det er vigtigt at sikre 
videre skiltning. EØA nævnte, at det sker i samarbejde m. Vejdirektoratet og 
Thisted Kommune.   



 
 
 

 
4. Oplæg vedr. deltagelse i messer januar-februar 2012 i København (20-22. januar) og 

Herning (24-26. februar) (bilag 3) EØA indstillede, at bestyrelsen bakker op om forslaget 
om at åbne for, at ikke-kommercielle virksomheder med tilknytning til nationalparken kan 
få materiale med til feriemesse. I forbindelse med et erhvervspartnerprogram skal drøftes, 
hvorledes kommercielle partnere håndteres (2013 eller senere). SW foreslog, at man sikrer 
en klar snitflade ved at man aftaler at gøre noget i samarbejde med Thy Turistforening. 
Hun finder fx at Golfklubben kan regnes for en kommerciel virksomhed. DSV foreslog, at 
når der er et partnerskabsprogram er det partnerne, der kan repræsenteres. Der var 
enighed om, at dem der står på standen ikke skal sætte sig ind i det yderligere materiale, 
der får lov at være med. EØA opfordrede til, at bestyrelsesmedlemmer, der ønsker at 
medvirke melder sig til Annette Buck.   

5. Oplæg vedr. Lodbjerg Fyr (bilag 4). DSV nævnte, at styregruppen gerne vil have 
bestyrelsens stillingtagen til den handlingsplan, der nu ligger i udkast. I så fald vil det 
kunne danne udgangspunkt for nationalparkens ansøgning til Realdania om et forprojekt 
for fyrkomplekset og den fremtidig brug i nationalparkregi under kampagnen ”Stedet 
tæller”. JF spurgte, hvem der har nedsat styregruppen. DSV nævnte, at den er nedsat i 
forbindelse med at aftalen skulle på plads omkring overdragelse af bygningen til 
Miljøministeriet og senere udvidet med Nationalpark Thy. JF fandt, at mange af de tanker, 
der har været i Friluftsrådet omkring Lodbjerg Fyr burde være medtaget og fandt det 
naturligt, at Friluftsrådet blev inviteret med i arbejdet. Han fandt det vigtigt, at nu hvor 
Nationalparken har indgået en lejeaftale, bør styregruppen gentænkes med mulighed for 
også at inddrage andre. EF foreslog, at det kunne drøftes i næste møde. Han nævnte, at 
arbejdet er lagt frem med henblik på berigelse fra yderligere parter. EKN fandt, at nogle af 
de historiske emner i budget 2012 måske kunne medtænkes. Der var generelt opbakning 
til handlingsplanen, men også bekymring for ambitionsniveauet. JSK spurgte, om driften af 
stedet er et partnerskab mellem de tre parter. EF nævnte, at det er nationalparken, der 
står for driftsudgifter i fyrkomplekset. Thisted Kommune har bidraget med 200.000 kr til 
istandsættelse. Naturstyrelsen har afsat 600.000 kr til fremtidig indretning. Der var 
opbakning til at forsøge at engagere frivillige til fyret, men det var på tale at der kan være 
behov for supplere med medarbejdere i perioder, eller at man kan overveje 
bortforpagtning.  

6. Budget 2012. EF nævnte, at der kan være mulighed for på næste møde at evaluere 
processen, hvis man finder behov.  

a. Notat vedr. Naturstyrelsens opgaver og økonomi i forhold til nationalparkens 
opgaver og økonomi (bilag 5). JF fandt ikke, at notatet kunne danne det rette 
beslutningsgrundlag for nationalparken. Han fandt det vigtigt at finde de projekter, 
det er mest strategisk for nationalparken at medvirke i, herunder at det synliggøres, 
hvordan projekterne relaterer sig til nationalparkplanen. EØA henstillede til, at de 
der stiller forslag skal sikre, at de relaterer sig til planen. EF spurgte JF, om han 
kunne beskrive problemstillingen klarere, således at der kan laves et bedre 
grundlag. JF fandt, at sekretariatet skal arbejde mere med at finde en løsning i 
forhold til, hvordan sagen oplyses tilstrækkeligt. Han fandt emnet vigtigt i relation til 
evaluering af nationalparker og deres berettigelse. MK foreslog, at NST ligesom 
andre parter beskriver, hvad de selv bidrager med i tilknytning til nationalparken. JF 
foreslog, at sekretariatet udarbejder et beslutningsgrundlag for prioritering af midler 
– med strategiske projekter, der profilerer nationalparken. DSV fandt, at det 
opdrag, hun fik på sidste møde var at gøre rede for, at der også kan ske et 
kvalitetsløft på statsejede arealer i nationalparken. JSK fremhævede, at NST er en 
nær samarbejdspartner og at det er vigtigt, at man har tillid til hinanden. Han fandt 
det oplagt, at man støtter at ”plukke de lavthængende frugter”. Men notatet har 
han videresendt med henblik på at tydeliggøre, at NST skal bruge længere tid på at 
føre driftsplanen ud i livet. JSK hører også i sit bagland, at der ikke kommer mere 
ud af nationalparken, end hvad der står i Naturstyrelsens driftsplan. JN fandt, at det 
vigtigste for nationalparken må være, at der kommer nogle resultater, herunder 
også at NST’s driftsplan geares op. BG nævnte, at det vigtigste er, at man løfter 
sammen. HS fandt det vigtigt ikke at underkende bestyrelsens egen 
nationalparkplan. SW fandt, at der skal fokus på, hvad det er vi skal og hvordan vi 



 
 
 

 
bedst når det, vi gerne vil. Det er positivt at vi kan gøre tingene sammen, men det 
er vigtigt at vi også ved, hvad vi gør hver især. JF fandt, at der bør argumenteres 
bedre for den strategiske betydning for nationalparken af de konkrete projekter, der 
foreslås. JSK fandt, at diskussionen er relevant og at bestyrelsen skal blive klarere 
på prioriteringen næste år. EF betonede vigtigheden af, at alle byder ind med 
forslag, og at JF og JSK bidrager til drøftelsen, der skal lede til et kriteriepapir for 
stillingtagen til foreslåede projekter.   

b. Overvejelser vedr. overbudgettering og forslag til prioritering af arbejdsopgaver i 
2012 (bilag 6) EF nævnte, at det har vist sig i 2011 i relation til økonomiopfølgning, 
at det komplicerer sagerne yderligere, at overbudgettere. EØA indstillede, at der 
vedtages et budget i balance, men med en liste over projekter, der kan tages ind. 
EF anbefalede, at der vedtages et budget i balance. EKN nævnte, at rådet fik 
mulighed for at drøfte budgettet og er tilfredse med den måde, processen har kørt 
på. Rådet har grundlæggende fundet, at alle elementerne er relevante, men at 
nogle af dem kunne vente til næste år, for at få et budget i balance. Rådet finder 
ikke, at naturprojekterne generelt skal prioriteres lavere, men at nogle af de større 
udgifter med fordel kunne ligge senere. Bestyrelsen var enige i, at der skal vedtages 
et budget i balance. EF spurgte, om bestyrelsen finder behov for en 
udlandsekskursion. Der var opbakning til at blive inspireret af relevante steder, der 
kan berige NPC processen på rette tid, men selvfølgelig med skyldig hensyntagen til 
økonomien.  

c. Indstilling fra arbejdsgruppen vedr. forskning og referencegruppen vedr. natur 
(bilag 7). EKN nævnte, at det er hensigten at få iværksat en monitering ved hjælp 
af både professionelle og borgere og få et værktøj til brug for dette. Arbejdsgruppen 
vedr. forskning har foreslået en løsning, som naturgruppen med præcisering af 
forskellige forhold bakker op om. DSV foreslog, at værktøjet fugleognatur.dk i 
nationalparkregi sættes iværk allerede i år, således at der kan ske indsamling af 
data et helt år i 2012. Det blev besluttet, at sekretariatet indgår aftale med 
www.fugleognatur.dk. JSK foreslog, at der laves et indslag i Nationalpark TV om 
dette. EØA foreslog, at naturgruppen kommer med forslag også til observationer, 
man kan melde ind i vintermånederne. EKN nævnte, at der planlægges et møde i 
naturgruppen d. 14. december. De vil komme med et oplæg til næste 
bestyrelsesmøde.  

d. Ansøgning om støtte til PhD-projekt om mobilitet i yderområder (bilag 8) EØA 
nævnte, at den reelt kan afholdes under 2011 budgettet. Ansøgningen har givet 
aledning til overvejelser om pris for overnatning på Lodbjerg Fyr, som foreslås at 
være 100 kr/nat pr. person, til dækning af forbrug, og ekstra, hvis der ikke er gjort 
ordentligt rent. Bestyrelsen godkendte et tilskud på 12.000 kr til PhD-studiet.  

e. Indkøb af ”Nationalparktøj” til bestyrelse, råd, sekretariat og frivillige (bilag 9) EØA 
introducerede emnet mhp. at få den overordnede idé vedtaget og niveauet afklaret. 
Det blev besluttet, at følge indstillingen under den forudsætning, at tøjet er 
tidsubegrænset til låns. EKN foreslog, at man drøfter tilsvarende i 
FormidlingsNetværket.  

f. Vedtagelse af budget 2012 (bilag 10). Budgettet blev vedtaget med de foreslåede 
ændringer i punkt 6b.  

7. Valg af repræsentant fra NP Thy til dommerkomitéen for Friluftsrådets konkurrence. EF 
foreslår, at HS kunne være nationalparkens repræsentant. Hun blev valgt. Forslagene vil 
blive behandlet på næste bestyrelsesmøde.   

8. Nedsættelse af en arbejdsgruppe mhp. udarbejdelse af et delegationspapir. Det blev 
besluttet, at arbejdsgruppen vedr. kommissorier m.v. fortsætter som arbejdsgruppe (EF, FJ 
og JR).  

9. Mødeplan 
a. Fælles møde ml. råd og bestyrelse d. 3. december kl. 9-14 
b. 19. januar kl. 19-22 
c. 19. marts kl. 19-22 
d. 2. maj kl. 17-22 
e. 10-13. maj – reserveret fælles ekskursion med rådet 

http://www.fugleognatur.dk/


 
 
 

 
f. 19. juni kl. 19-22 

10. Evt. EKN opfordrede til udarbejde et stillingsopslag mhp. at få en ny projektleder på 
naturområdet kørt i stilling (fx også med tilknytning til forskning). EKN havde desuden et 
tilbud om at samarbejde med BFN om: ”Naturens besøgsvenner” med 10 arter i 
nationalparken. EKN foreslog de enkelte bestyrelsesmedlemmer at opdatere sine 
kontaktinformationerne i www.npthy.dk. EØA efterlyste input til årsrapporten inden 15. 
januar. Her er mulighed for at få highlightet de enkelte organisationers fokus på eller 
arbejde i relation til Nationalpark Thy. HB ville gerne invitere til et kommende 
bestyrelsesmøde hos sig!  

 
 
Med venlig hilsen 

 
Ejner Frøkjær 
bestyrelsesformand 
 
  

http://www.npthy.dk/

