Endeligt

Nationalpark Thy
Søholtvej 6
DK-7700 Thisted
Tlf. +45 96 19 15 00
thy@danmarksnationalparker.dk
www.nationalparkthy.dk
CVR: 32995462
EAN: 5798000860568

Vedr: møde i nationalparkrådet
Søholt, d. 11. januar 2011 kl. 19-22
Deltagere:
Jens Roesgaard (JR)
Jens Brolev (JB)
Harry Hjaltelin (HH)
Harald Nielsen (HN)
Mads Kjærgaard (MK)
H.C. Mikkelsen (HCM)
Jan S. Kristensen (JSK)
Niels Odder (NO)
Henrik Bak (HB)
Elsemarie Kragh Nielsen (EKN)
Søren Hansen (SH)
Thomas Norskov Kristensen (TNK)
Finn Jorsal (FJ)

J.nr.
Ref.: EØA
Dato: 21. januar 2011

Afbud:
Thomas Federspiel (TF)
Eigil T. Andersen (ETA)
Jon Johnsen (JJ)
Flemming Holler (FH)
Ikke mødt:
Gunda Odgaard (GO)
Sekretariatet:
Else Østergaard Andersen (EØA, referent)
Anette Buck (AB, vedr. punkt 6)
Dagsorden:
Jens Roesgaard ønskede Godt Nytår, tillykke til Elsemarie med barslen og velkommen til
Thomas Norskov Kristensen fra Historisk Samfund. JR opfordrede til at man selv vedligeholder
kontaktoplysninger på www.npthy.dk.
1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordnen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat. EØA beklagede den sene udsendelse. Referatet blev godkendt.
3. Orientering fra formand, bestyrelsesmedlem og sekretariat.
a. JR orienterede om, at der er ansat to medarbejdere siden sidst: Annette Buck og Bo
Immersen og indgået aftale om leje af Ib Nord Nielsen 3 dage om ugen. NO spurgte
til arbejdsopgaver for de enkelte og EØA uddybede. JR foreslog, at INN deltager i
det næste møde og fortæller om naturprojekter i 2011 og 2012.
b. JR nævnte, at der har været knap 12.000 besøgende i temacentret i Stenbjerg.
c. Rådet er velkommen til at deltage i BFN’s kursus om nationalparkens natur og
Folkeuniversitetet/Støtteforeningens foredragsrække (3 i første halvår og 3 i sidste
halvår), der starter i slutningen af januar.

d. JR nævnte, at der har været møde i dialogforum og det bl.a. er diskuteret, hvordan
rådet fremover inddrages i processen omkring budget. Det er drøftet, hvordan man
kommer videre med Nationalparkcenter Thy. Der forventes afholdt et møde med NP
Mols Bjerge og NP Vadehavet i løbet af vinteren. Anvendelse af nationalparklogoet
er drøftet og erhvervsgruppen gør sig overvejelser i den henseende. Naturstyrelsen
har overtaget Lodbjerg Fyr og der er lavet en skitse for et projekt på Agger Tange.
Nationalparken deltager på feriemesser 11-13. februar i Bellacentret og 25-27.
februar i Messecenter Herning. De, der har lyst til at være med, er velkomne til at
melde sig til annbu@danmarksnationalparker.dk.
e. Fra bestyrelsen: EKN nævnte, at bestyrelsen havde møde d. 13. december om bl.a.
budget, som blev vedtaget, herunder overførsel af midler fra 2010. Bestyrelsen har
besluttet kvartalsvist at følge op på budgettet. Det er hensigten at rådet inddrages
mere i budgetprocessen fremover. Bestyrelsen drøftede desuden placering af
nationalparkcentret og har peget på Stenbjerg nær landingspladsen. Cowi fremlagde
resultaterne af undersøgelsen omkring Vandet Sø, som er et emne senere i dag.
Bestyrelsen er inviteret til møde i Vorupør d. 17. januar.
f. Fra frivilliggruppen: JSK har valgt at trække sig fra arbejdsgruppen. HN og MK
henviste i øvrigt til punkt 6.
g. Fra Nationalpark TV gruppen: Ingen møder siden sidst. JR nævnte, at Knud Søgaard
er trådt ud af gruppen.
h. Fra forskningsgruppen: NO nævnte, at gruppen arbejder på, hvad nationalparken
kan gøre for at fremme forskning i nationalparken i relation til især kultur og natur,
bl.a. ved at udvikle et afsnit af hjemmesiden, der henter data ind fra fx foreninger.
Gruppen tager på besøg hos Aarhus Universitet mandag d. 17. januar. TNK tilbød
sig til arbejdsgruppen.
i. NO orienterede desuden om et mindre, privat forskningsprojekt omkring analyse af
bestande af natravne i Thy, som bestyrelsen og andre har støttet.
j. Gruppen vedr. erhvervsudvikling. JR orienterede om, at opstarten har været lidt
tøvende, men ser området som meget vigtigt. Gruppen starter med nogle mindre
emner og har bl.a. møde med turistchefen på torsdag, arbejder med hvilke krav,
der kan stilles til virksomheder, som gives mulighed for at bruge nationalparkens
logo, samt drøfter muligt samarbejde med kommunen fx i relation til det regionale
vækstforum. Dertil kommer tanker omkring certificering af virksomheder i relation
til nationalparken.
4. Bestyrelse – Råd: Arbejdsopgaver og arbejdsform. JR nævnte, at han ønsker en åben
diskussion udenfor referat. I forskellige sammenhænge føler han, at rådet er blevet
forbigået i større spørgsmål og sager af principiel karakter. Det er vigtigt for råd og
bestyrelse at få indrammet, hvad der er principielt og sager af væsentlig karakter. Det
foreslåes, at arbejdsform og arbejdsdeling samt Nationalparkcenter Thy er hovedemner for
et fælles møde 1. marts kl. 17-20, hvor der skal drages konklusioner omkring det fortsatte
konstruktive samarbejde. Rådet indleder drøftelserne omkring samarbejdet inden maden
og konklusionen drages efter maden. Sidste del af mødet bør helliges drøftelser omkring
nationalparkcenter.
5. Nationalparkcenter Thy. JR nævnte, at emnet er af stor betydning og foreslog, at Jens
Brolev bliver rådets tovholder i relation til nationalparkcentret. Det blev besluttet.
a. Placering (bilag 1, brev fra Thisted Kommune). JR nævnte, at der ikke i bestyrelsens
referat er peget entydigt på Stenbjerg og foreslog, at rådet påpeger, at der er sket
en procedurefejl og at rådet beder bestyrelsen tage sagen op igen. JR fandt, at der
bør udarbejdes en undersøgelse af bl.a. trafik, funktioner, arealbehov ude og inde,
placering i landskabet m.m. for 2-3 placeringer. JR anbefalede, at rådet beder om at
få udarbejdet en sådan undersøgelse som grundlag for en endelig beslutning. NO
nævnte, at placeringen ved Hawblink i Vorupør er udmærket, ligesom også den
nordligste placering i Klitmøller v. Splittergab er god. FJ er enig med JR omkring
proceduren, men finder ikke at man behøver at indsnævre feltet nu, men først få
drøftet indhold og funktioner mere grundigt. JB fandt det vigtigt også at se, hvilke
problemer andre centre har med at få det til at løbe rundt (fx Skagen Odde
Naturcenter). Nationalparkcentret skal kunne bruges også til aktiviteter om
2

6.

7.
8.

9.

vinteren. JB fandt placering i Klitmøller (fx 4.4 i kommunens notat) interessant. JSK
fandt det vigtigt, at rådet ikke peger på placeringer på mødet i dag, men snarere
tager et ekstra møde. JR summerede op, at rådet anbefaler bestyrelsen at
genoptage sagen og undersøge trafik og tilgængelighed samt funktion, indhold,
arealbehov og geografisk placering. Ekstraordinært møde d. 26. januar kl. 17-20.
b. Rådsmedlemmer til arbejdsgrupper
Oplæg til frivilligstrategi. AB fortalte kort om frivillig-gruppens arbejde med at lave oplæg
til en strategi for frivilligt arbejde i Nationalpark Thy. Noget af det, det kan være oplagt at
drøfte er målgruppen for frivilligt arbejde. AB foreslog, at rådet kommer med input til
prioritering i relation til strategien. HH håbede, at Støtteforeningen fortsat er en vigtig
samarbejdspart. FJ nævnte, at også fx Operation Dagsværk er et tilbud. Friluftsrådet har
nævnt, at de gerne giver de løvtræer, som Thisted Gymnasiums elever kan plante en dag
om året i august måned! EKN nævnte, at nationalparkens naturprojekter er oplagte i
relation til frivillige. HH nævnte, at Hanstholm Camping typisk har en flok som gerne vil
yde en indsats for nationalparken. Frivilliggruppen vil gerne have flere medlemmer og
mødes fremover ca. 4 gange om året.
Natur og friluftsliv v. Vandet Sø (bilag 2). Elsemarie opsummerede processen. Den endelige
rapport ventes i denne uge og styregruppen holder møde fredag. Emnet drøftes på mødet
d. 26. januar mhp. at klæde Elsemarie på til bestyrelsesmødet.
Mødeplan
a. Møde d. 26. januar kl. 17-20 på Søholt
b. Fællesmøde m. bestyrelsen 1. marts fx kl. 17-20
c. Rådsmøde 10. maj kl. 19-20. Dette drøftes næste gang.
Evt. HB nævnte, at der har været meget stor ros til Støtteforeningens arrangement
omkring ålekistelauget i Klitmøller. FJ nævnte, at Natur- og Kulturvejlederuddannelsen (en
professionsbachelor-uddannelse) starter på Uddannelsescentret i Thisted til sommer.
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