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Deltagere: 
 
Bestyrelsen 
Ejner Frøkjær (formand) Nationalpark Thy 
Hans Buck  Thy Erhvervsråd 
Tage Espersen Danmarks Jægerforbund 
Jacob Funder Friluftsrådet 
Bodil Gyldenkerne Dansk Landbrug 
Mona Kyndi  Støtteforeningen Nationalpark Thy 
Tage Leegaard Nationalparkrådet  
Lone Mark  Netværk af Aktive Kystbyer 
Jytte Nielsen  Museet for Thy og Vester Hanherred 
Helle Sievertsen Danmarks Naturfredningsforening 
Ditte Svendsen Skov- og Naturstyrelsen 
Ole Westergaard Thisted Kommune 
Sisse Wildt  Visit Denmark 
 
Afbud fra Henriette Tøttrup Hansen (Dansk Ornitologisk Forening).  
 
Sekretariatet  
Ib Nord Nielsen 
Else Østergaard Andersen (referent).  
 
Velkomst 
Ejner Frøkjær bød velkommen til det første bestyrelsesmøde, hvor hele bestyrelsen er på plads 
og bød særligt velkommen til de nye medlemmer i bestyrelsen: Bodil Gyldenkerne og Tage 
Leegaard, samt til Else Østergaard Andersen i sekretariatet. Tage Leegaard modtog brev fra 
ministeren om udnævnelsen samme dag som mødet. Ejner Frøkjær takkede Ditte Svendsen 
for den støtte, hun har ydet i de år, nationalparken har været undervejs.     
 
1. Referater fra møde i bestyrelsen og møder i nationalparkrådet 
Der var ingen kommentarer til referatet fra bestyrelsens sidste møde. Referater fra 
Nationalparkrådets to møder var desuden medsendt. Ejner Frøkjær nævnte, at rådet har 
besluttet at mødes ca. en uge forud for bestyrelsen, med henblik på at kunne rådgive bedst 
muligt. Rådet giver et kærligt spark til bestyrelsen med hensyn til etablering af et 
informationscenter. Ole Westergaard og Jacob Funder nævnte, at et informationscenter skal 
fremmes mest muligt.  
 
2. Formandens orientering 
Nationalparkrådet har valgt formand: Jens Roesgaard, næstformand: Jens Brolev og indstillet 
Gunda Odgaard og Tage Leegaard til rådets plads i bestyrelsen. Jens Roesgaard har foreslået 
oparbejdet et fællesskab mellem formand/næstformand i hhv. bestyrelse og råd.  
 
Thisted Dagblads overskrift om, at Nationalparken vil sende TV er ikke hensigtsmæssigt 
formuleret. Man valgte at søge sendetilladelse for en sikkerheds skyld, da det ikke kostede 
noget og muligheden først kommer igen om 4 år. Jytte Nielsen udtrykte ønske om, at 
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bestyrelsen orienteres, inden man kan læse lignende historier i avisen, hvilket formanden tog 
til efterretning.  
 
3. Budget 
Else Østergaard Andersen gennemgik budgettet og de ændringer, der var lavet i forhold til 
bestyrelsens sidste møde. Ditte Svendsen nævnte, at de nærmere omstændigheder omkring 
bl.a. bevillingen og bestyrelsens ansvar til Nationalpark Thy bliver et emne på næste møde, 
hvor vicedirektør Agnethe Thomsen fra Skov- og Naturstyrelsen deltager. 
 
Bestyrelsen besluttede at afsætte 500.000 kr til markedsføring og formidling. Bestyrelsen 
foreslog Ditte Svendsen at søge Nationalpark Thy om tilskud til en konkret del af projektet 
”Adgang til Nationalpark Thy”, da der er tale om vigtig infrastruktur for nationalparken. 
Budgettet blev vedtaget af bestyrelsen med de nævnte ændringer og er vedhæftet referatet. 
 
4. Indkomne forslag til nationalparkplanen 
Ib Nord Nielsen gennemgik kort de 49 forslag, idet han bemærkede, at der kun var 48 på 
listen i bilag 5, men at nr. 49 var modtaget i rette tid. Forslagene lægges på nettet d. 20. 
august (http://nationalparker.skovognatur.dk/Thy/Udgivelser/) og sendes desuden med 
posten med henblik på, at bestyrelsen læser forslagene igennem og sender en mail med 
synspunkter om de enkelte forslag til sekretariatet (thy@danmarksnationalparker.dk) snarest 
og gerne inden d. 8. september.  
 
Jacob Funder nævnte, at Friluftsrådet har været igennem en proces med visioner for 
Nationalparken og gerne stiller sig til rådighed for bestyrelsen mhp. fremlæggelse og evt. 
muligheder for finansiering. Friluftsrådet ønsker foretræde for bestyrelsen. Det blev drøftet, 
hvorvidt man skulle holde fast i fristen for forslag og besluttet, at der skal være en positiv 
dialog med omverdenen, men at deadline fastholdes af hensyn til tidsplanen for produktion af 
nationalparkplanen. Ejner Frøkjær foreslog, at organisationer der ønsker foretræde er 
velkomne til at præsentere deres idéer for formanden og sekretariatet. Til næste 
bestyrelsesmøde d. 8. oktober vil foreligge en skitse til nationalparkplanen.   
 
5. Eventuel udvidelse af nationalparken 
Ejner nævnte, at de arealer, som en lodsejer har anmodet Miljøministeren om at udpege som 
del af Nationalpark Thy ikke alene kan bidrage til at formålet med nationalparken opfyldes, 
men på længere sigt kunne man forestille sig at arealet kunne være medvirkende til at jævne 
nogle skarpe kanter ud. Dertil kommer, at det er bindeled til et statsejet areal ved Faddersbøl. 
Bestyrelsen drøftede ansøgningen. I drøftelserne blev der blev lagt vægt på, at en lodsejer 
frivilligt bad om at få resten af sin ejendom udpeget som del af Nationalpark Thy og 
bestyrelsen besluttede at anbefale miljøministeren at udvide nationalparken som ansøgt. Der 
var forbehold fra Ole Westergaard. 
 
Vedr. tilbud om køb af parcel ved Ørum Sø besluttede bestyrelsen at takke nej, idet arealet er 
lille, ligger for enden af en blind vej og der ingen offentlige stier er i området. 
 
6. Nedsættelse af arbejdsgruppe 
Sisse Wildt havde taget kontakt til Rigmor Sams og Ole Sørensen fra TV Midt Vest og sat nogle 
kriterier op for, hvordan filmen skal være. Filmen skal vise den fantastiske natur i 
nationalparken og hvad folk kan opleve i billeder, der taler for sig selv. Forklaring tekstes og 
sprogversioneres. Aktiviteterne deles ind i temaer og skal være tidløse. Det blev besluttet, at 
der ikke var behov for en arbejdsgruppe.   
 
7. Ansøgning fra Biologisk Forening for Nordvestjylland og Thy turistbureau  
Ejner nævnte indledningsvist, at Tage Leegaard ikke vurderes at have personlige interesser i 
sagen, som skulle gøre ham inhabil. Bestyrelsen drøftede ansøgningen, herunder hvorvidt det 
vil være en idé at sælge hæftet og at enkelte artikler bør opdateres. BFN har desuden givet 
tilladelse til at hæftet kan ligge på nationalparkens hjemmeside til download. Tage Leegaard 
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undersøger med forfatterne, om de er indstillet på at hæftet sælges m.h.p. at kunne finansiere 
omkostninger til trykning. 
 
Ejner Frøkjær konkluderede, at bestyrelsen er positiv overfor ansøgningen og at sekretariatet i 
dialog med BFN laver en indstilling til bestyrelsen, som tager stilling via mail.  
 
8. Forventningsafstemning m.h.p. arbejdsbeskrivelse for nationalparkens leder 
Punktet blev udsat til næste møde. 
 
9. Meddelelser  
Ditte Svendsen meddelte, at miljøministeren gerne vil se bestyrelsen til en kop morgenkaffe på 
Søholt lørdag d. 5. september (invitation følger). Eventuelle emner, som bestyrelsen ønsker at 
drøfte med ministeren fremsendes til Ditte Svendsen. 
  
Ditte Svendsen meddelte desuden, at regentparret besøger Nationalpark Thy d. 7. september 
og får en to timers tur i den nordlige del af nationalparken. Ditte Svendsen er guide og Ejner 
Frøkjær deltager. 25 medier har meldt deres ankomst i forbindelse med besøget i Thisted 
Kommune.  
 
Ditte Svendsen nævnte, at vicedirektør Agnethe Thomsen fra Skov- og Naturstyrelsen på 
næste møde vil gennemgå bestyrelsens ansvar, økonomi, sekretariatets tilhørsforhold m.m.  
 
10. Eventuelt 
Jytte Nielsen nævnte, at Museet for Thy og Vester Hanherred har fået 200.000 fra 
Kulturarvsstyrelsen til stedbunden læring i Nationalpark Thy i relation til en 
undervisningsportal, som åbner 22. august.  
 
Sisse Wildt nævnte den megen omtale som New 7 Wonders of Nature nomineringen har givet 
Nationalpark Thy henover sommeren.  
 
Mødeplan 
Næste bestyrelsesmøde d. 8. oktober blev fastlagt fra 17-22. Ole Westergaard meldte afbud.  
 
Fælles møde med rådet blev fastlagt d. 20. oktober kl. 19-22. Stedet fastlægges senere.  
 
Offentligt møde blev fastlagt til torsdag d. 19. november kl. 19-22. 
 


