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 Ref. INN 
 Den 9. juli 2009 

 
 
 
Referat af møde i Nationalparkrådet - Nationalpark Thy 
Torsdag, den 25. juni 2009, kl. 19-22 
 
Deltagere: 

 
Bestyrelsen for Nationalpark Thy  
  
Ejner Frøkjær Formand 
Ditte Svendsen Skov- og Naturstyrelsen, Thy 
  
Nationalparkrådet  
  
Finn Jorsal Ungdomsuddannelserne 
Gunda Odgaard Turistbranchen 
Hans Chr. Mikkelsen Jægerne i Thy 
Harald Nielsen Ligeværd Thy-Mors 
Harry Hjaltelin Støtteforeningen Nationalpark Thy 
Henrik Bak De uniformerede ungdomskorps i Thy 
Jan S. Kristensen Friluftsrådet 
Jens Brolev Danmarks Naturfredningsforening - Nordthy 
Jens Roesgaard Dansk Idræts-forbund 
Jon Johnsen Lodsejerforeningen 
Knud Søgaard Historisk Samfund for Thy og Vester Hanherred 
Mads Kjærgaard Thylands Lystfiskerforening 
Niels Odder Sammenslutningen af økologiske producenter 
Preben Toft Holler LandsbyGruppen Thy 
Søren Hansen Landbruget i Thy 
Tage Leegaard Biologisk Forening for Nordvestjylland 

 
Eigil T. Andersen, som repræsenterer Egnshistorisk Forening For Sydthy i Nationalparkrådet, 
kunne ikke deltage, men havde sendt et indlæg til dagsordenens pkt. 2. 
 
Advokat Thomas Federspiel, som er associeret rådet, var ikke indkaldt.  
 
Ib Nord Nielsen deltog som referent. 
 
   
1. Velkomst ved bestyrelsesformand Ejner Frøkjær 

 
Efter velkomsten glædede Ejner Frøkjær sig over det fælles arrangement den 16. juni, hvor 
Nationalparkrådet, bestyrelsen og den nye sekretariatsleder Else Østergaard Andersen fik 
lejlighed til at hilse på hinanden. Det var en god måde at komme i gang på.  
Formanden understregede, at bestyrelsen fra starten havde lagt vægt på, at rådet skulle 
sammensættes hurtigst muligt, men desværre er der mange overvejelser forbundet med at 
være den første nationalpark i Danmark. Fra starten havde man forestillet sig et mindre 
Nationalparkråd, men var alligevel endt op med at udpege 18 medlemmer. 
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Ud over nedsættelsen af Nationalparkrådet har arbejdet med nationalparkplanen højeste 
prioritet. 
Nationalparkrådet havde ingen tilføjelser til dagsordenen, selvom den ikke har været sendt til 
godkendelse. Det er bestyrelsens holdning, at man vil trække sig tilbage, når rådet har 
organiseret sig med faste rammer for arbejdet. 
Herefter gav formanden en kort orientering om beslutningen vedr. en foreløbig placering af 
sekretariatet på Søholt. I den forbindelse blev det understreget, at bestyrelsen finder det af 
afgørende betydning, at der etableres et informationscenter inden for de næste 2-6 år. Først da 
er nationalparken i fuld drift. Flere af rådets medlemmer gav udtryk for den samme holdning og 
opfordrede til, at projektet bliver fremmet mest muligt af bestyrelsen.    

 
 

2. Præsentation af rådet. Hvert medlem giver en kort orientering om baggrund og 
forventninger til arbejdet i Nationalparkrådet 
 

De tilstedeværende rådsmedlemmer gav efter tur en orientering om baggrund og forventninger 
til arbejdet. Generelt er Nationalparkrådets sammensætning kendetegnet ved bredde, 
kompetence og erfaring. De enkelte medlemmers indlæg gav et godt billede af 
interesseområder og holdninger. Lige fra lodsejere, landbrug, turistbranchen og økologiske 
producenter over ungdomsuddannelserne, spejdere, kulturhistoriske foreninger m.fl. til de 
grønne organisationer og foreninger. Hertil kommer at mange af medlemmerne medbringer 
erfaringer fra undersøgelsesprojektet. 
Eigil T. Andersen, havde sendt et skriftligt indlæg til sekretariatet, som blev læst op på mødet.        

 
 

3. Kort gennemgang af Nationalparkrådets opgaver med baggrund i nationalparkloven 
og bekendtgørelsen for Nationalpark Thy 

 
Ejner Frøkjær gennemgik kort Nationalpark Thy´s organisatoriske opbygning, samt 
Nationalparkrådets opgaver, som de er beskrevet i nationalparkloven, lovens bemærkninger og 
i bekendtgørelsen for Nationalpark Thy. Den benyttede PowerPoint-fil er vedhæftet referatet. 

 
 

4. Drøftelse af de lokale rammer for Nationalparkrådets arbejde 
 

Efter gennemgangen af de lovgivne rammer drøftede rådet, hvordan det lokale arbejde skal 
foregå. 
Ejner Frøkjær udtrykte håb om, at rådet ud over at være rådgivende for bestyrelsen, også vil 
tage emner op på eget initiativ.  
På et spørgsmål om sekretariatsbistand, mente formanden, at den nye sekretariatsleder også 
skal servicere rådet og støtte arbejdet, herunder være rådets sekretær. Der er allerede sat et 
beløb af til rådsarbejdet i nationalparkens budget. 
Nationalparkrådets møder afholdes på Søholt i samme lokale som bestyrelsesmøderne. 
Det vil være muligt at danne særlige arbejdsgrupper under Nationalparkrådet og supplere sig 
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med hjælp udefra. Nationalparkbestyrelsen kan efter godkendelse bevilge konsulentbistand til  
 
mindre projekter. 
Der var enighed om, at råd og bestyrelse skal arbejde i løbende dialog og samarbejde tæt. I 
første omgang er det oplagt at tage udgangspunkt i planarbejdet. 
Herefter blev der talt om konsensus contra interessetilkendegivelser. Ejner Frøkjær anbefalede, 
at der opnås så meget enighed som muligt. Omvendt blev der lagt vægt på, at det også er 
rådsmedlemmernes opgave at formidle debat, ideer og beslutninger til græsrødderne. Et 
medlem fandt, at det er svært at arbejde for konsensus, hvis rådets opgave er at være 
rådgivende og afdække problemer. Et andet medlem mente, at rådets tilkendegivelser vil stå 
stærkere ved konsensus.  
Harry Hjaltelin appellerede til, at rådet ikke lader sig stoppe, men tænker grænseoverskridende 
og ”anarkistisk”. Der kan iværksættes oplagte projekter, selvom nationalparkplanen først bliver 
godkendt i foråret 2010. Der er stor efterspørgsel efter, at der ”sker” noget. Nationalparkrådet 
må gerne udfordre bestyrelsen. 
Flere udtrykte ønske om, at der f.eks. snarest iværksættes et projekt omkring frivillige 
formidlere, hvor målgruppen for formidlingen både er turister og den lokale befolkning.  
Ejner Frøkjær udtrykte håb om, at vi i den kommende tid vil modtage et mylder af initiativer, 
hvor både det offentlige og private kan spille sammen.   
Ditte Svendsen henviste til ”Idékatalog om nationalparker”, som kan findes på nationalparkens 
hjemmeside. Formålet med idékataloget er at informere om den danske 
nationalparkplanlægning og præsentere en række gode eksempler, som kan inspirere. 
Idekataloget indeholder knap 50 udenlandske eksempler fordelt på en række temaer, herunder 
naturværdier, friluftsliv og formidling, kulturhistorie, finansiering, inddragelse af frivillige og 
markedsføring. 
Link til kataloget: www.danmarksnationalparker.dk 
(www.skovognatur.dk/Nyheder/April2009/Nationalparkkatalog) 
Det blev også oplyst, at der er iværksat opsætning af informationstavler på udvalgte P-pladser 
og det forventes, at nationalparkens grænse afmærkes med officielle skilte en gang i 
eftersommeren. 
Ud over disse tiltag er der udsendt en ”Desiggnmanual”, som kan findes på nettet: 
www.skovognatur.dk/Udgivelser/2009/Nationalparkmanual.htm 
 
Tage Legaard og andre lagde vægt på, at der på næste møde foreligger et udkast til 
kommissorium for rådets arbejde. Rådsmedlemmerne blev opfordret til at fremsende forslag til 
sekretariatet. Der vedlægges eksempel på kommissorium fra Naturgruppen - 
Undersøgelsesprojekt Nationalpark Thy.  
 

 
5. En første drøftelse af valg af formand og næstformand samt orientering om 

proceduren ved udpegning af medlem til bestyrelsen 
 

Ejner Frøkjær pegede på, at det er problematisk at pege på både en kvinde og en mand til 
bestyrelsen med den sammensætning, som rådet har. Gunda Odgaards organisation er 
repræsenteret i bestyrelsen i forvejen. Der var enighed om, at der indstilles efter de gældende 
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regler. Det er miljøministeren, som træffer den endelige afgørelse. 
 
Natinalparkrådet besluttede, at valg af formand, næstformand og medlem til bestyrelsen 
foretages på rådets møde i august. Endvidere opfordrede man til, at eventuelle kandidater kan 
melde sig via mail i løbet af sommeren. 6 medlemmer er ikke valgbare til bestyrelsesposten. 

 
 
 

6. Fastlæggelse af offentligt møde primo oktober med henblik på præsentation af 
udkast til nationalparkplanen. 

 
Bestyrelse og råd afholder et fælles møde medio oktober, hvor bl.a. udkast til 
nationalparkplanen, herunder de indkomne ideer og forslag, vil blive gennemgået. 
Herefter satses der på et offentligt møde ultimo november.  
 

 
7. Eventuelt 

 
Der var ingen forslag under eventuelt. 

 
 

8. Næste møde 
 

Næste møde afholdes på Søholt, tirsdag den 11. august 2009, kl. 19-22 
Indhold: Kommissorium for Nationalparkrådet, valg af formand og næstformand, indstilling af 
medlem til bestyrelsen og status for nationalparkplanen. 
Forslag til dagsorden fremsendes til sekretariatet senest en uge inden mødet. Herefter 
udsendes den endelige dagsorden  
 
 
 
 
 

Mødeplan: 
   Møde i Nationalparkrådet  11. august 19-22 
   Møde mellem bestyrelsen og råd  medio oktober 
   Offentligt møde   Ultimo november  

 
 
 

Referent  Ib Nord Nielsen  


