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Referat:
1. Godkendelse af dagsorden og referat. JR orienterede om, at Thomas Norskov Kristensen er
trådt ud af rådet (rep. for Historisk Samfund for Thy og Vester Hanherred), idet han har
fået arbejde i Århus. Dagsorden og referat blev godkendt.
2. Orientering fra formand, bestyrelsesmedlem og sekretariat. JR orienterede om, at der har
været et møde i dialogforum, hvor evalueringen og tidsplanen herfor blev drøftet.
Nationalparken har deltaget i feriemesser i København og Herning. EKN orienterede fra
bestyrelsesmødet i januar: Nationalpark Thy Marathon er reorganiseret og Ejner Frøkjær er
indtrådt og valgt som formand i bestyrelsen for løbet. Friluftsrådet, DN og DOF afholder en
nationalparkkonference d. 26. marts. Der er indsendt en ansøgning til Realdanias ”Stedet
tæller” vedr. Lodbjerg Fyr. Og nationalparken medvirker i en ansøgning til
Erhvervsstyrelsens konkurrenceudsatte pulje: ”Green Panorama Cycling Denmark”. Der er
givet tilsagn om tilskud/sponsorater til OK Nordvest og Thy Race. Vedr. Friluftsrådets
nationalparkkonkurrence har der været indsendt 8 forslag, hvoraf 3 går videre i
konkurrencen, men konstruktionen er ikke uproblematisk. Der er nu igangsat et projekt
omkring krondyr i samarbejde med Aarhus Universitet. Partnerskabsprogrammet for
oplevelsesudbydere og formidlere er godkendt. EØA orienterede om processen med en ny
nationalparkplan samt om processen med Nationalparkcenter Thy. EØA orienterede kort
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om hjemmesiden, der nu hedder www.danmarksnationalparker.dk, der indtil videre hostes
af Naturstyrelsen og er lavet i et gammelt cms-system. NO foreslog, at nationalparken
overvejer at have sn egen hjemmeside, da det er et vigtigt redskab. JJ foreslog, at man
kan have en særskilt side, som der linkes til fra den fælles. JR nævnte, at de engelske
nationalparker har en god løsning. Der var enighed om, at hjemmesiden er et relevant
emne til et kommende møde i rådet.
Orientering fra arbejdsgrupper.
a. Forskningsgruppen. NO nævnte, at der er planlagt møde i marts i forskergruppen.
b. Erhvervsudviklingsgruppen. JR orienterede om, at der netop har været afholdt en
workshop med 35 deltagere med oplæg fra firmaet ”Sort safari” i Vadehavet. Næste
møde i gruppen planlægges i marts med henblik på at søge midler fra regionens
vækstforum. Mht. bæredygtig turisme er nedsat en referencegruppe.
c. Frivilliggruppen er nedlagt. JR foreslog, at Annette Buck orienterer om arbejdet på
næste møde.
d. Nationalpark TV følgegruppen. EØA orienterede om, at TV2 regionerne i Midt-Vest
og Nord er begyndt at købe udsendelser.
e. Referencegruppen vedr. natur holder workshop om monitering d. 17. marts i
Hummerhuset i Klitmøller (invitation er sendt ud). Man er også velkommen til at
deltage i dele af dagen – husk der er tilmelding.
f. FormidlingsNetværket. En arbejdsgruppe planlægger en bred undersøgelse af, hvad
det er unge interesserer sig for i relation til nationalparken – spørgsmålene
forberedes af de unge.
g. Krondyrgruppen. Der skal indfanges mindst 5 krondyr til GPS-mærkning.
Evaluering af organisering til både ekstern og intern brug. Det blev drøftet, hvorvidt rådet
skal komme med samlede kommentarer til bestyrelsen. Mange har ikke indsendt skemaet
rettidigt, hvorfor punktet drøftes igen på næste møde. EKN spurgte, om der er emner, hun
skal bringe videre til bestyrelsen. ETA foreslog, at de sidste indsender skemaer – og at det
bliver skrevet sammen, rundsendt i rådet og videresendt til bestyrelsen. JJ fandt, at der er
nogle basale fejl i nationalparkens organisering, idet nationalparkens bestyrelse skal træffe
beslutninger for at varetage nationalparkens interesser (og fx ikke egne interesser). JJ
fandt desuden, at formanden for nationalparkrådet burde have en plads i bestyrelsen,
hvorved dialogforum bliver overflødigt. EØA nævnte, at der skabes mulighed for at rådet
har to repræsentanter. JR nævnte, at dialogforum ikke er et besluttende organ men et
samarbejdsorgan. FJ fandt, at det er oplagt at foreslå, at der udpeges to
rådsrepræsentanter til bestyrelsen. JR opsummerede, at mødet d. 18. april bruges til
evaluering som eneste punkt. Alle rådets medlemmer bedes indsende skema senest d. 7.
marts.
Foreløbigt program for udlandsekskursion i maj samt tilmelding. EØA orienterede kort om
turen til nationalparkerne Exmoor (http://www.exmoor-nationalpark.gov.uk/) og Dartmoor
(http://www.dartmoor-npa.gov.uk/). Tilmelding hos Else senest d. 19. marts.
Mødeplan
a. 18. april kl. 17-19
b. 10-13. maj fælles tur med bestyrelsen til England
c. 31. maj kl. 17-21 fælles workshop med bestyrelsen om Nationalparkcenter Thy
d. 6. juni kl. 17-19
Evt. FJ nævnte, at Thisted Kommune samler sine overbygningselever i Sydthy i Hurup og
vil lave en specialretning omkring Nationalpark Thy. EØA rundsendte invitation til rejsegilde
på Agger Tange d. 8. marts.

