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Sekretariatet 
Else Østergaard Andersen (referent) 
 
Referat: 
1. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden blev godkendt. 
2. Godkendelse af referat (bilag 1). EØA orienterede om, at bestyrelsens ønsker er 

imødekommet mht. bevillinger til Agger Athlon, Lady Walk og Fotofestival. Vedrørende 
Fotofestival er tilsagn givet med begrundelse i de internationale foredrag og udstilling. 
Referatet blev godkendt. 

3. Nationalpark TV  
a. mulighed for at vise udsendelser på TV2 Midt-Vest, v. Direktør Ivar Brændgaard. 

Fra 1. januar 2012 går de regionale TV2 stationer over til at sende 24 t i døgnet på 
egen HD-kanal. Det betyder en massiv forøgelse af sendefladen. TV Midt Vest 
ønsker ikke kun at sende nyhedsudsendelser i sløjfe døgnet Ivar Brændgaard (IB) 
fortalte, at TV Midt-Vest fra 11. januar får mulighed for at vise meget mere fjernsyn 
dog med samme økonomi. Det vil flytte seere fra MUX1 til den regionale TV2’s 
kanal. TV Midt-Vest vil gerne vise mere Nationalpark TV og vil også betale en 
symbolsk sum. For nationalparken vil det give en større eksponering. Fra 
sensommeren vil TV Midt-Vest desuden gerne sende ½ t ugentligt Nationalpark TV 
på Mokka. TV2 Nord kan være interesseret i tilsvarende. Det giver mulighed for 
sammen at nå sommerhusturisterne. Forskellige målgrupper rammes ved at sende 
samme udsendelser på forskellige tidspunkter, hvilket kan mangedoble seertallet. IB 
fremhævede, at nationalparken producerer tv af høj kvalitet. Kun Land TV og 
Nationalpark TV bliver inviteret over. IB fandt det godt, at nationalparken gør brug 
af stationens arkivmateriale. Han håbede, at nationalparken vil holde samme høje 
niveau mindst et år mere for at se effekten – og at det er oplagt på sigt at dække 
flere nationalparker. JN spurgte, om man i fællesskab kan producere DVD’er til salg.  
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IB så ikke noget problem i, at nationalparken forsøger at tjene penge af den vej 
med det store materiale, der ligger. EØA nævnte, at redigering til DVD er undervejs.    

b. ansøgning om landsdækkende sendetilladelse. Radio- og tv-nævnet udbød d. 2. maj 
ledig sendetid (både landsdækkende og i regionerne) for perioden 1. januar 2012 til 
31. december 2013 for ikke-kommercielt tv i MUX1. Ansøgningsfristen for en ny 
programtilladelse og tilhørende driftstilskud var fredag d. 27. maj. På anbefaling af 
nationalparkens følgegruppe for Nationalpark TV er der søgt om landsdækkende 
sendetilladelse inkl. driftstilskud 1 time ugentligt (bilag 2). Der vil ikke blive tale om 
nyproduktion i forbindelse med en eventuel landsdækkende sendetilladelse. De 
direkte sendeomkostninger for landsdækkende udsendelser er 800 kr pr. time. 
Tilskuddet ventes at dække de ekstra sendeomkostninger. EØA nævnte, at Bo 
Skelmose på vegne af en kommende nationalpark Skjern Å har søgt om 
landsdækkende sendetilladelse 1 t ugentligt, men vil trække ansøgningen, hvis NP 
Thy vil give dem mulighed for at sende via vores Nationalpark TV. Der var 
opbakning i bestyrelsen til at sende landsdækkende mhp. bl.a. at undersøge, om 
andre nationalparker ønsker at medvirke.   

c. ansøgning om EU Life+ midler til kommunikation og information (Natura 2000 og 
biodiversitet). Ansøgningsfristen er 18. juli 2011. Sekretariatet indstiller, at 
bestyrelsen godkender køb af konsulentbistand hos TV Midt-Vest indenfor en ramme 
af max 75.000 kr som bistand til ansøgningen, der vil blive skrevet i et tæt 
samarbejde mellem Rigmor, INN og EØA i juni måned. EØA nævnte, at fokus vil 
være folkelig formidling via TV (og internet) omkring EU’s habitatområder, 
fuglebeskyttelsesområder, ”bilagsarter” – og biodiversitet i det hele taget. 1/3 af 
EU’s befolkning kender ikke begrebet. Bestyrelsen fandt det interessant, at 
muligheden for et større EU-støttet projekt foreligger, men at det er vigtigt at tænke 
videre end Nationalpark Thy – også af hensyn til bredden i produktionen. EØA 
forklarede, at det i så fald vil betyde, at vi ikke kan søge i år. Det blev besluttet, at 
der må bruges ressourcer på at dyrke emnet, mhp. at inddrage andre 
nationalparker for en ansøgning næste år, hvis muligheden stadig foreligger.    

4. Oplæg fra arbejdsgruppen vedr. forskning i Nationalpark Thy (bilag 3). I relation til mulige 
database-løsninger er sekretariatet i kontakt med DanBIF, som er det danske knudepunkt 
for en global biodiversitetsdata-facilitet (GBIF) med henblik på afdækning af forskellige 
løsninger, herunder sikring af data på langt sigt. Arbejdsgrupperne vedr. forskning og natur 
er inviteret til at deltage i et opstartsmøde d. 14. juni. Sekretariatet indstiller, at 
arbejdsgruppen arbejder videre med de konkrete emner, men supplerer med et krav om, 
at forskere og studerende stiller data og forskningsresultater til rådighed for 
nationalparken. Samtidig indstilles det, at naturgruppen medvirker til yderligere drøftelser 
omkring mulige databaseløsninger. Det blev besluttet, at tydeliggøre formålet med 
indsatsen i strategien. Det blev besluttet, at sekretariatet skal være behjælpelig med de 
behov der opstår, snarere end at stille overnatningsfaciliteter og stipendier til rådighed. 
DSV foreslog dog, at Lodbjerg Fyr kunne være et sted, man kunne afprøve interessen. Det 
blev desuden besluttet, at sekretariatet forsøger at finde en praktisk løsning med 
Naturstyrelsen omkring hjemmesiden – gerne sammen med de andre nationalparker. 
Gruppen arbejder videre med forslag til indhold af en sådan del af hjemmesiden. Med 
hensyn til databaseløsninger foreslog EKN at naturgruppen sammen med 
forskningsgruppen drøfter forskellige løsninger mhp. et senere beslutningsgrundlag. JN 
fandt det vigtigt også at udarbejde og pleje et kontaktnet af eksisterende forskere. Der var 
opbakning til at arbejde med en liste over emner til speciale-, Ph.D.- og 
forskningsprojekter i Nationalpark Thy.       

5. Oplæg til frivilligstrategi fra arbejdsgruppen omkring frivillige (bilag 4). Sekretariatet 
indstiller, at frivilligstrategien godkendes af bestyrelsen. BG gav en kort introduktion til 
gruppens arbejde. Især fremhæves, at der kan være en langsigtet indsats med fast 
tilknyttede frivillig, en langsigtet indsats med løst tilknyttede frivillige samt enkelte events. 
Det blev drøftet, om bestyrelsesmedlemmer der guider ture skal koste. Der var dog 
enighed om, at det afhænger af situationen. For guider der bestilles hos nationalpark-
sekretariatet holdes omkostningerne dækket ved en standardpris. Her vil det primært være 
de frivillige formidlere, som har deltaget i et kursus, der bruges som guider. Et 



 

bestyrelsesmedlem er i den henseende ikke det samme som en frivillig. Det blev besluttet, 
at teksten i frivilligstrategien gøres mere præcis omkring de guidede ture. Strategien blev i 
øvrigt vedtaget. Arbejdsgruppen nedlagde dermed sig selv og overgår til at være en 
følgegruppe, der indkaldes til sparring, når der er behov herfor.  

6. Forespørgsel til Thisted Kommune vedr. Nationalparkcenter Thy (bilag 5). Sekretariatet 
indstiller, at bestyrelsen godkender afsendelsen af programoplæg samt følgebrev til Thisted 
Kommunes byråd mhp. en principvurdering af placeringen ved Stenbjerg Landingsplads. 
Det blev besluttet, at sagen sendes videre til politisk behandling.  

7. Beslutningsoplæg vedr. bygning på Agger Tange herunder ansøgning til Lokale- og 
Anlægsfonden (bilag 6). Sekretariatet indstiller til bestyrelsen at tage beslutning om:  

 at sende byggeriet i udbud henover sommeren 
 at meddele Thisted Kommune at de kan fjerne den eksisterende bygning 
 at bestyrelsesformanden kan underskrive overdragelsesaftale med Thisted 

Kommune 
 at styregruppen udvides med 1-2 medlemmer med særlig interesse for eller viden 

om friluftsliv, tangens natur eller kulturhistorie. 
 at styregruppen og sekretariatet arbejder videre med en ansøgning omkring 

formidlingsdelen.  
Der var opbakning i bestyrelsen til at sende byggeopgaven i udbud samt til at arbejde 
videre med formidlingsdelen i forhold til fondsstøtte også til denne del.     

8. Orientering fra formand, øvrige bestyrelse og sekretariat 
a. Lodbjerg Fyr – godkendt samarbejdsaftale og istandsættelsesarbejder. EF 

orienterede om, at Thisted Kommune afsatte 200.000 kr til istandsættelser. 
Arbejdet er sat igang. Nationalparken og Naturstyrelsen drøfter en lejekontrakt.  

b. FormidlingsNetværk Nationalpark Thy, status og præsentation af folderen: 
Oplevelser i Nationalpark Thy (juni-juli-august 2011). FormidlingsNetværket har 
lavet en fælles kalender, som er vel modtaget, har udarbejdet en liste over, hvem 
man kan trække på i formidlingssammenhæng og etableret arbejdsgrupper. En 
bruttoliste over kommende projekter indeholder bl.a. tilbud om højskoleaktiviteter, 
gennemgående cykel-, vandre- og rideture og en detaljeret kortbog og digital 
formidling om mulighederne. Et projekt i sat igang med mad som tema for 12 ture, 
med tilknyttet film. Styregruppen arbejder løbende med projektbeskrivelsen og der 
tages først fat på de dele, bevillingsgiver har lagt vægt på.     

c. Adgang til Nationalpark Thy, status vedr. cykelsti. Indvielse af strækningen 
Klitmøller – Vorpuør forventes primo september. EF nævnte, at han var stødt på 
kritikere, som fandt at nationalparken var med til at ødelægge natur. DSV nævnte, 
at der som vilkår i dispensationen etableres erstatningsnatur.  

d. Donation på 35.000 kr fra Snedsted-Nørhå Sparekasses Jubilæumsfond til naturfilm 
om Ålvand Klithede. 

e. Lokale fødevarer – vildt og vest / kriterier for brug af logo i fødevaresektoren. En 
ansøgning er givet videre til arbejdsgruppen vedr. erhvervsudvikling i relation til 
Nationalpark Thy, som venter at komme med en indstilling til bestyrelsens næste 
møde. 

f. Nationalparkernes formands-forum. EF nævnte, at de 3 nationalparker holdt fælles 
møde i Vadehavet 9. juni. På forslag fra NP Vadehavet udarbejdes et brev til 
miljøministeren om, at der er dannet et uformelt forum som udveksler erfaring. 
Møderne går på skift mellem nationalparkerne. Næste møde er i Thy i september 
med bl.a. TV og hjemmeside som emner.  

g. Forespørgsel fra Rotary Thisted vedr. etablering og vedligehold af fx handicapsti. EF 
nævnte, at Rotary har tilkendegivet, at de gerne vil gøre noget for nationalparken. 
EF, EØA og Kim Christensen (NST) havde et møde med dem i sidste uge. Et muligt 
projekt kunne være ved Årbjerg på nordsiden af Vandet Sø fx i relation til projektet 
”Adgang til Nationalpark Thy”.   

h. Besøg fra Grønlands selvstyre EF orienterede om, at han og EØA har haft besøg af 3 
embedsmænd fra Grønlands selvstyre, som gerne ville høre om Nationalpark Thy 
mhp. at bruge nogle af erfaringerne herfra fx i forbindelse med deres nationalpark, 
verdensarvsområdet i Ilulissat og andre tiltag omkring naturbeskyttelse i Grønland. 



 

i. EF er inviteret til at deltage i et ”Egnsnetværk”, som har holdt sit første møde med 
omkring 30 deltagere.   

9. Ekskursion 19-20. august – program og foreløbig tilmelding (bilag 7). Lone kan ikke 
deltage. Jytte måske heller ikke.  

10. Mødeplan: 
a. 17. august kl. 19-22 (obs: 17-19 vil der være mulighed for at se en lobeliesø). 
b. 6. oktober kl. 17-22. 
c. 29. november 

11. Evt. Intet.
 
 


