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ENDELIGT 

Møde i Nationalpark Thys råd  

  
Søholt, torsdag d. 4. februar kl. 19-22 J.nr. 
 Ref.: EØA 

Dato: 11. februar 2010 REFERAT 
 
Deltagere: 
 
Nationalparkrådet 
Jens Roesgaard (formand) Danmarks Idræts-Forbund 
Jens Brolev (næstformand) Danmarks Naturfredningsforening 
Niels Odder   Sammenslutningen af økologiske producenter 
Mads Kjærgaard  Thylands Lysterfiskerforening 
Knud Søgaard  Historisk Samfund for Thy og Vester Hanherred 
Finn Jorsal   Ungdomsuddannelserne 
Hans Chr. Mikkelsen  Jægerne i Thy 
Harald Nielsen   Ligeværd Thy Mors 
Søren Hansen  Landbruget i Thy 
Jon Johnsen   Lodsejerforeningen 
Jan S. Kristensen  Friluftsrådet 
Gunda Odgaard  Turistbranchen 
Henrik Bak   De uniformerede ungdomskorps 
 
Afbud fra:  
Tage Leegaard (bestyrelsesmedlem) Biologisk Forening for Nordvestjylland 
Eigil T. Andersen  Egnshistorisk Forening for Sydthy 
Harry Hjaltelin  Støtteforeningen for Nationalpark Thy 
Thomas Federspiel  Thomas Federspiel 
 
Ikke mødt: 
Preben Toft Holler  LandsbyGruppen Thy 
 
Sekretariat:  
Rigmor Sams (Nationalpark TV) vedr. punkt 3.  
Ib Nord Nielsen  
Else Østergaard Andersen (referent) 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden. Jens Roesgaard (JR) foreslog en ændring af rækkefølgen, 

samt et nyt punkt med orientering fra arbejdsgrupperne. Ændringen blev godkendt. Jon 
Johnsen (JJ) nævnte, at han ikke har modtaget hverken dagsorden eller referat. Else 
Østergaard Andersen (EØA) nævnte, at problemet løses ved at etablere et intranet, hvor 
dokumenterne kan hentes.   

2. Godkendelse af referat. Referatet blev godkendt. 
3. Nationalpark TV. JR introducerede Rigmor Sams (RS) og udtrykte håb om, at 

Nationalpark TV med tiden kan dække flere nationalparker i landet. RS fortalte kort om 
arbejdet og tilrettelæggelsen og nævnte, at rådet er velkomne med både kontaktpersoner 
og idéer til emner. Det er planen at kunne give mulighed for at gå mere i dybden med 
konkrete emner, hvis der kan skaffes sponsorer eller anden finansiering til fx 



 

programoptagelser ude i naturen eller til en udsendelse omkring sandflugtens historie. Det 
er uvist, hvor mange seere Nationalpark TV har på Kanal Midt-Vest og Kanal Nord. 
Udsendelserne kan nu også findes på hjemmesiden, det forventes at øge udbredelsen også 
via links fra andre hjemmesider. JR foreslog, at man arbejder for en samlet oversigt over, 
hvad der sendes på kanalen, og foreslog, at følgegruppen for Nationalpark TV påvirker det. 
JR spurgte rådet, om man finder det som et godt tiltag – og kan støtte bestyrelsen i 
beslutningen om at fortsætte efter 1. maj. EØA nævnte, at datoen er fastsat i forhold til et 
eventuelt udbud, som forsøges afklaret. Flere medlemmer af rådet fandt, at Nationalpark 
TV er en god måde, at udbrede kendskabet til nationalparken, men at kendskabet til tv-
kanalerne og web-tv skal udbredes. JR fandt, at der skal mindst et år til, før man kan være 
istand til at beskrive opgaven til et udbud og foreslog, at man eventuelt kan søge 
dispensation. Jan S. Kristensen (JSK) foreslog, at foreningerne der er med i nationalparken 
på længere sigt kan låne semi-professionelt udstyr til at lave egne indslag. JJ foreslog at 
sælge udsendelser til DR eller TV2. RS nævnte, at teamet arbejder på at gøre især TV2 
interesseret, men foreslog at ambitionen er at få gratis omtale snarere end at tjene penge 
på det. Gunda Odgaard (GO) nævnte, at mange af de tyske besøgende er interesserede i 
nationalparken og foreslog, at fx udvalgte udsendelser eller klip oversættes. Idéer til 
indslag – eller annoncering af arrangementer er meget velkomne. Send en mail eller ring til 
Rigmor på risa@tvmidtvest.dk, tlf. 40255719.  

4. Orientering fra formand, bestyrelsesmedlem og sekretariat 
a. JR orienterede om, at Tage Leegaard har meddelt, at han udtræder af rådet og 

dermed også bestyrelsen efter bestyrelsesmødet 4. marts. Rådet sender et brev til 
BFN mhp. at få en ny repræsentant, der kan godkendes af bestyrelsen på mødet d. 
4. marts. Rådet bør vælge nyt bestyrelsesmedlem forud for bestyrelsesmødet d. 23. 
marts. JR foreslog derfor rådsmøde d. 8. marts med valg af bestyrelsesmedlem som 
eneste punkt. Ministeriet orienteres omgående, således at der forhåbentlig er et 
rådsmedlem i bestyrelsen på mødet, hvor nationalparkplanen godkendes. 
Køreplanen er aftalt med bestyrelsesformand Ejner Frøkjær.    

b. EØA orienterede kort om feriemessen i Herning 26-28. februar. Det midlertidige 
info-center åbner 1. april kl. 14. Et intranet for bestyrelse og råd er i test 
(www.npthy.dk). Bestyrelsesmødet d. 25. januar havde samarbejdsaftale med 
Skov- og Naturstyrelsen samt arbejdsbeskrivelse for nationalparkens leder som de 
største punkter. JJ fandt, at samarbejdsaftalen er så væsentlig, at bestyrelsen skal 
drøfte indholdet med rådet, da den kan have vidtrækkende betydning for 
nationalparken.  

5. Orientering fra arbejdsgrupperne.  
a. Frivilliggruppen: Ib Nord Nielsen (INN) fortalte, at VUC Thy Mors tilbyder et gratis 

30 timers kursusforløb med 20-25 frivillige fordelt over forår og efterår. 
Informationsmøde holdes 23. februar kl. 19.30 på Stenbjerg Kro. Alle er velkomne.  

b. Forskning: JR nævnte, at han, Niels Odder (NO), Finn Jorsal (FJ) og EØA mødes 9. 
februar. 

c. Nationalpark TV: FJ nævnte, at det første møde blev holdt på Lodbjerg Fyr tidligere 
på dagen m.h.p. at vise, hvordan teamet arbejder. TV teamet ønsker bl.a. at bruge 
gruppen til at sparre med, fx hvis der opstår tvivl om de budskaber, som 
fremsættes af de folk, der er med i udsendelser.  

6. Nationalparkplanen – videre drøftelser samt evt. høringssvar til bestyrelsen. JR 
nævnte, at han sammen med Jens Brolev (JB) og EØA udarbejder et udkast til rådets 
bemærkninger til nationalparkplanen, der rundsendes for eventuelle bemærkninger og 
kommentarer. EØA nævnte, at BFN har meddelt, at de ikke har nogen kommentarer og at 
Thomas Federspiel har leveret en række sproglige rettelser. JR nævnte, at Eigil Andersen 
(EA) har meddelt, at Egnshistorisk Forening er tilfredse med planen. Hans Christian 
Mikkelsen (HCM) nævnte, at det kan blive et problem for kronhjortene, hvis der fjernes 
mange læhegn. Søren Hansen (SH) nævnte, at landbruget ikke har besluttet, om de sender 
høringssvar, men nævnte, at man er bekymrede over behovet for erstatningsskov på 
landbrugsarealer i tilfælde af rydning. Han fandt det afgørende, at der er tale om frivillige 
aftaler. Jon nævnte, at Lodsejerforeningens holdning er, at lodsejerne bestemmer, hvad 
der konkret skal ske – da der er tale om frivillighed. Han påpegede, at det på sidste 



 

rådsmøde blev slået fast, at der ikke bør være sejlads på Vandet Sø og at det er i 
overensstemmelse med lodsejernes ønsker. JB nævnte, at det er svært for læserne at 
forstå, hvorfor der er to forskellige forslag i planen vedr. Vandet Sø og fandt behov for at 
gøre bestyrelsen opmærksom på, hvad rådets holdning i spørgsmålet er. Jens R. nævnte, 
at han ikke har forandret mening – så der stadig er to holdninger i rådet. NO fandt, at 
planens erhvervsdel fyldte for lidt og ønskede afsnittet mere udbygget. Han foreslog, at 
man skabte et samarbejde med erhvervsrådet. EØA nævnte, at der har været kort tid og 
ikke er kommet mange forslag på området, men at bestyrelsen kunne udarbejde en 
strategi for dette i løbet af planperioden. JJ fandt, at erhvervsudviklingen skal komme 
nedefra og spire af sig selv. NO nævnte, at forventningerne til udviklingen i turisme er med 
til at skabe opbakningen til nationalparken. JR foreslog, at turisme og erhvervs-udvikling 
kan være et emne for en arbejdsgruppe under rådet. SH nævnte, at konceptet omkring 
”originale thyboer” har været en god idé men svær at føre ud i livet. Fremadrettet kunne 
man godt ønske mere ”lokalt præget” mad på restauranter i nationalpark-området. NO 
fandt, at opbygningen af planen med bilag m. konkrete projekter bør være to separate 
dokumenter, så projekterne kan tages ud og erstattes af andre undervejs. Han foreslår, at 
bilagene pilles ud og at man så vedtager planen uden bilag og det bliver tydeligere, at det 
er et forslagskatalog. Henrik Bak (HB) bakkede op om at tage bilagene ud af 
nationalparkplanen, de uniformerede ungdomskorps sagtens kan forestille sig en række 
mere konkrete projekter, som kan være bedre end de, der er beskrevet i bilagene. JJ 
nævnte, at han har skrevet til bestyrelsesformanden og bedt om, at man kan undersøge, 
hvorvidt havgus kan blive et større problem, hvis man fjerner mere af plantagerne. JJ 
bemærkede, at der i nationalparkplanen medtages områder, der ligger udenfor grænserne 
og fandt, at bestyrelsen i planen bør koncentrere sig om de opgaver, der ligger indenfor 
nationalparken. Udkast til brev til bestyrelsen fra rådet planlægges udarbejdet senest i uge 
7.       

7. Mødeplan.  
a. 4. marts 19-20.30 er der fælles møde med bestyrelsen på Stenbjerg kro.  
b. 8. marts kl. 17.15-18 på Søholt er der rådsmøde med valg til bestyrelsen som 

eneste punkt.  
c. Mandag d. 10. maj kl. 19-22 på Søholt, rådsmøde med oplæg til fremadrettede 

opgaver.  
d. Uge 25 el. 26 foreslås en ekskursion/besigtigelse. 

8. Eventuelt. Intet. 
 
 
Med venlig hilsen 

 
Jens Roesgaard 
Rådsformand 
 
  


