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Referat fra Møde i Rådet for Nationalpark Thy 

Søholt, mandag den 5. oktober kl. 19-22  
J.nr. 

Ref.: eloes 
Dato: 8. oktober 2009 

 
Deltagere: 
 
Nationalparkrådet 
Jens Roesgaard (formand) Danmarks Idræts-Forbund 
Jens Brolev (næstformand) Danmarks Naturfredningsforening – Nordthy 
Tage Leegaard (bestyrelsesmedlem) Biologisk Forening for Nordvestjylland 
Mads Kjærgaard  Thylands Lystfiskerforening 
Knud Søgaard  Historisk Samfund for Thy og Vester Hanherred 
Eigil T. Andersen  Egnshistorisk forening for Sydthy 
Jon Johnsen   Lodsejerforeningen 
Niels Odder   Sammenslutningen af økologiske producenter 
Gunda Odgaard  Turistbranchen 
Finn Jorsal   Ungdomsuddannelserne 
Harry Hjaltelin  Støtteforeningen for Nationalpark Thy 
Henrik Bak   De uniformerede ungdomskorps i Thy 
Jan S. Kristensen  Friluftsrådet 
Hans Chr. Mikkelsen  Jægerne i Thy 
Søren Hansen  Landbruget i Thy 
Harald Nielsen   Ligeværd Thy-Mors 
 
Afbud fra: Thomas Federspiel og Preben Toft Holler 
 
Sekretariatet 
Else Østergaard Andersen (referent) 
 
Før mødets start var der udendørs fotografering til Thisted Dagblad. 
 
Referat: 
 
Jens Roesgaard (JR) bød velkommen til det første selvstændige rådsmøde. Fremover, bør 
godkendelse af dagsorden være første punkt på dagsordenen – men der var ingen 
bemærkninger.  
 
1. Referat fra møde d. 11. august.  

Referatet blev godkendt og formen fundet tilstrækkelig indtil videre.   
2. Orientering fra formand og leder.  

JR deltog i indvielsen af Nationalpark Mols Bjerge. DONG er i gang med at lave 
undersøgelser efter olie bl.a. i Nationalparken. JR har deltaget i et orienterende møde med 
LAG-koordinatorer fra forskellige egne af landet. JR nævnte, at m.h.t. logoer for 
Nationalpark Thy er der tre varianter – et kun med kronen, et med krone og bomærke, 
samt et kun med bomærke. Bestyrelsen kan give lov til at andre anvender logoet uden 
krone (Nationalpark Thy Marathon vil ikke kunne få et logo med krone).    
Else Østergaard Andersen (EØA) nævnte, at Ejner Frøkjær havde besluttet, at der med 
bestyrelsens dagsorden ikke blev sendt bilag ud. Nogle i rådet udtrykte ønske om, at alt 
relevant materiale sendes ud fremover og det blev bl.a. drøftet hvorvidt alle bilag er 



 
 

offentlige. Bestyrelsen var inviteret på morgenkaffe d. 5. september med miljøminister 
Troels Lund Poulsen. Han fortalte, at Vejdirektoratet sender nationalparkvejskilte i høring i 
oktober. Ministeren og bestyrelsen drøftede nødvendigheden af et mindre, midlertidigt 
informationscenter, som kan stå klar allerede til næste sommersæson. Else Østergaard har 
deltaget i en række møder i forbindelse med at Nationalpark Thy har fået sendetilladelser 
til Nationalpark TV på den nye digitale kanal i region Midt-Vest og Nord. Bestyrelsen 
forventes at træffe beslutning om, hvorvidt man vil gøre brug af sendetilladelserne på sit 
møde d. 8. oktober.   
JR spurgte til bestyrelsesmødets bilag 1 vedr. organisering af nationalpark-sekretariat. EØA 
nævnte, at punktet er kommet på Skov- og Naturstyrelsens foranledning og at Ejner 
Frøkjær har et formøde med vicedirektør Agnete Thomsen umiddelbart inden bestyrelsens 
møde d. 8. oktober.  
Foranlediget af det nye testcenter for vindmøller ved Østerild, blev det drøftet, hvorvidt 
rådet kunne kommentere emner uden for nationalparkens nære interesseområde. Også 
andre emner, som fx skiltning og turisme rækker ud over nationalparkens grænser. Det 
blev nævnt, at man kunne bede Thisted Kommune informere om bl.a. 
vindmølleplanlægningen på et kommende møde i rådet.   
 

3. Nationalparkrådets virke. 
Efter møder med Jens Brolev (JB), Ejner Frøkjær og EØA har JR lavet en skitse til rådets 
virke. Et møde med Tage Leegard (TL), som er rådets bestyrelsesmedlem følger snarest. 
Det er JR’s ønske, at rådet skal spille en aktiv rolle i Nationalpark Thy og være dybt 
integreret i aktiviteterne i parken. Rådet må gerne sætte en egen dagsorden og har en 
frihed til ikke at skulle vurdere, om den ene idé er bedre end den anden. Rådets 
medlemmer skal gerne have lyst til at medvirke i forskellige arbejdsgrupper omkring 
konkrete emner, bl.a. også små tiltag, der hurtigt kan gøre nationalparken mere synlig. JR 
opfordrede til, at rådets medlemmer melder sine interesser indenfor de 4 hovedgrupper 
erhverv, natur, kultur, friluftsliv. Konkrete nævnte Henrik Bak, at han gerne vil være 
kontaktperson til børnehaverne, som er kommet med forslag til nationalparkplanen. JR har 
foreslået Ejner Frøkjær at nedsætte et koordinationsudvalg bestående af formand og 
næstformand fra hhv. bestyrelse og råd, samt nationalparklederen, som holder møde 2-3 
uger efter et bestyrelsesmøde for at få en klar og lige linje mellem de to organer. Af emner 
på mødet kan være gensidig orientering, overdragelse af opgaver og råd, idéudveksling og 
fastlæggelse af møder og arrangementer. Første møde er d. 20. oktober om morgenen. 
Det var et ønske, at referater fra disse møder er tilgængelige for rådet. Hvis der nedsættes 
udvalg/projektgrupper under bestyrelsen, forestiller JR sig at et rådsmedlem også kan 
deltage i arbejdet. Eigil Andersen nævnte, at Kulturelt Samråd i Thisted Kommune 
koordinerer en række møder i Thy. TL nævnte, at Thisted Kommune desuden arbejder for 
en fælles koordinering af aktiviteter i hele Thy. EØA kunne oplyse, at både Kulturelt 
Samråd og Nationalpark Thy deltager i dette arbejde. Rådets bestyrelsesmedlems rolle blev 
drøftet og der var enighed om, at han er rådets repræsentant i bestyrelsen der kan 
orientere bestyrelsen om rådets holdning, men i tilfælde af valg, stemmer han udfra sin 
egen overbevisning og ikke rådets. Bestyrelsesmedlemmet skal desuden orientere rådet 
om bestyrelsens arbejde.  
 

4. Forretningsorden for Nationalparkrådet. JR, JB, Jon Johnsen (JJ) og EØA har drøftet 
og lavet det fremsendte udkast til forretningsorden (bilag 3). Formandens valgperiode har 
været diskuteret og følger som udgangspunkt rådets periode, men formanden for rådet kan 
– fordi han er valgt og ikke udpeget – også afsættes. JR foreslog derfor en tilføjelse 
omkring formandens funktionsperiode, som blev vist. Med få ændringer blev rådets 
forretningsorden vedtaget. Forretningsordenen er bilag til dette referat.  
JB spurgte, om afstanden mellem rådets og bestyrelsens møder skal være en uge. EØA 
svarede, at det var et ønske fra rådet, at møderne skulle ligge, så dagsorden til det næste 
bestyrelsesmøde var kendt. JJ foreslog, at det drøftes med bestyrelsen, hvorvidt 
bestyrelsen kan have materiale, der ikke er offentligt. JR vil tage emnet op i 
koordinationsudvalget.  
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5. Nationalparkplanen. JR nævnte, at der er kommet en række forslag til nationalparkplan, 
som rådet har fået udsendt til orientering. Sekretariatet har beskrevet forskellige temaer 
op til bestyrelsesmødet på torsdag om zonering, naturnær skovdrift, Klitmøller 
skydeterræn, informationscenter, krondyr, Vang Sø og Vandet Sø.   

a. Inddragelse af frivillige. JR fremhævede, at eventuelt udvalgsarbejde bør være 
åbent for alle der har lyst til at bidrage.  

b. Interessetilkendegivelse omkring evt. udvalgsarbejde. JR udtrykte håb om, at alle 
har mulighed og interesse for at indgå i eventuelle udvalg omkring tilblivelsen af 
nationalparkplanen. Niels Odder (NO) nævnte, at økologiforeningen har modtaget et 
forslag om et erhvervsmæssigt samarbejde omkring hyrdelaug, som et levende 
formidlingscenter af traditionelle erhverv dyrket efter økologiske principper. Hvis 
rådet ønsker at deltage i arbejdet, er man velkomne. NO foreslog desuden 
etablering af et udvalg til fremme af natur- og miljøforskning i nationalparken. 
Henrik Bak nævnte, at det var en god idé med et sådant udvalg, der også vil kunne 
danne ramme om biologistuderendes projekter.  

c. Fællesmøde mellem bestyrelse og råd d. 20. oktober på Hotel Klitheden i Vorupør. 
NO bad om, at materialet blev fremsendt i god tid forinden, gerne på papir. 

d. Offentligt møde d. 19. november. Punktet blev ikke drøftet nærmere. 
 

6. Eventuelt  
Tage Leegard spurgte til rådets holdning i relation til det fremtidige samarbejde mellem 
nationalparken og Skov- og Naturstyrelsen, foranlediget af Skov- og Naturstyrelsens notat 
vedr. organisering af nationalparksekretariatet, som bestyrelsen drøfter den 8. oktober. 
Der var bred enighed om, at de to organisationer bør være mest muligt adskilt for at sikre 
den brede lokale, folkelige opbakning og indflydelse, men at der selvfølgelig skal være et 
frugtbart samarbejde og at adskillelsen ikke forhindrer at man køber sig til ydelser hos 
Skov- og Naturstyrelsen fx omkring naturvejledning, administration, m.m.  
Jon Johnsen orienterede om, at lodsejerforeningen nu har afholdt et møde og omdelte en 
pressemeddelelse fra mødet. Formanden er i gang med at skrive et referat, som kan fås 
ved henvendelse til Jon.  
Harry Hjaltelin foreslog, at rådet bør have et debatforum på hjemmesiden med 
kontaktinformation hvis man har emner, rådet skal tage op og som mulighed for at melde 
sig på banen til frivilligt arbejde m.v.  
Jan Kristensen gjorde opmærksom på, at der kan søges tipsmidler fra Friluftsrådet fx til 
undervisning af lokale, frivillige guider. Et kursus for frivillige formidlere kunne med fordel 
komme på banen hurtigt.  
Eigil Andersen nævnte, at Sydthy Turistforening arrangerer ”kend din egn” arrangementer 
på Heltborg museum, hvor man ved hjælp af en række foredrag belyser forskellige emner 
og dermed klæder en lokal bedre på til at være guide på en bus. Det materiale, der 
allerede foreligger kan samles. Henrik Bak fortalte, at SNS’s naturvejledere har rigeligt at 
lave og gerne ser flere på banen.  
Harry Hjaltelin nævnte, at ejerne på Egebaksande vil holde et offentligt møde d. 25. 
oktober om deres visioner for den gamle herregård med mulighed for at komme med 
forslag. Harry Hjaltelin har (som privatperson) lovet at være ordstyrer.  

 
Referatet godkendt på rådsmøde d.  
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