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Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordnen blev godkendt uden
kommentarer. BG inviterede til at holde næste bestyrelsesmøde
hos Videnscenter Thy-Mors..
2. Godkendelse af referat (bilag 1). EØA nævnte, at
erhvervsudviklingsgruppens planlagte workshop er fastsat til 22.
februar (frem for 10. januar). Referatet blev godkendt.
3. Orientering fra formand, øvrige bestyrelse og sekretariat
a. Nationalpark Thy Marathon. EF nævnte, at NPT Marathon
har kørt godt i 3 år med et løb af høj kvalitet. Bestyrelsen er
dog kørt træt i opgaven. EF tilbød at medvirke til et møde,
hvor det kunne undersøges, om der var opbakning til
arrangementet. Det viste sig med ca. 40 deltagere til møde
d. 9. januar. EF har tilbudt at træde ind i bestyrelsen og
blev valgt som formand på et konstituerende møde d. 18.
januar. Bestyrelsen består dermed af 8 personer og løbet
bliver til noget i 2012. JSK fandt, at det burde have været
drøftet i bestyrelsen, hvis han er valgt i egenskab af
bestyrelsesformand i nationalparken. OW fandt det godt, at
EF påtog sig denne opgave.
b. Konference i København d. 30. januar. EF nævnte, at
nationalparkkonferencen er flyttet til marts. Der orienteres
pr. mail når dato foreligger.
c. Overslag over overførsel fra 2011-12. EØA nævnte, at de
sidste regninger for 2011 skulle være betalt. Der ventes
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overført et større beløb end anslået i september, bl.a. pga. senere igangsættelse af
byggearbejdet på Agger Tange.
d. Agger Tange. TE orienterede om, at byggeriet ved færgehavnen skrider fremad.
e. Ansøgning til Realdania vedr. Lodbjerg Fyr (bilag 2). EF orienterede om, at
nationalparken har sendt en ansøgning til Realdania i sidste uge under kampagnen
”Stedet tæller”. MK spurgte, om det vil ændre ved ejerforhold, hvis der gives
midler. EØA svarede, at det ikke er hensigten. EF nævnte, at der på seneste
styregruppemøde var lejlighed til at omorganisere, således at EF fremover er
formand, nu hvor nationalparken er lejer og hovedansøger på projektet. MK fandt,
at Friluftsrådet havde ytret ønske om at deltage i arbejdet. EF nævnte, at en
henvendelse i så fald må komme fra Friluftsrådet. EØA nævnte, at der er kommet
flere elementer ind fra tankerne om en friluftsgård i ansøgningsmaterialet. HS fandt,
at alle har mulighed for at medvirke i arbejdet uden at der behøver ske ændringer i
styregruppen. .
f. Ansøgning ”Green panorama cycling Denmark” til den konkurrenceudsatte pulje i
Erhvervsstyrelsen (bilag 3). EØA orienterede kort om forløbet. BG fandt, at det var
et interessant projekt. MK nævnte, at det hænger fint sammen med
formidlingsnetværkets arbejde.
g. Certificeringsudvalget vedr. fødevarer. EF nævnte, at certificeringsudvalget er
nedsat og at der har været annonceret efter ansøgninger i ugeaviser, Thisted
Dagblad og rundt i relevante netværk. Det forudses, at der kan være
ansøgningsrunder hvert halve år.
h. Internetforbindelse på Søholtvej 3. EF orienterede om, at efter vi lejede os ind hos
savværket i januar, blev en internetforbindelse bestilt, så stedet kan bruges
fleksibelt til arbejdspladser og møder. Der er ikke noget problematisk i selve
installationen, men sagen er endnu ikke løst knap et år efter! Det blev sat ekstra på
spidsen, da der opstod et rotteproblem i nationalparkens kontor. Sagen har været
lukket to gange og er stadig ”i proces”. Bestyrelsen fandt ikke sagsgangen rimelig.
i. Hjemmesiden. EØA orienterede om, at hjemmesiden skifter navn fra d. 26. januar
til www.danmarksnationalparker.dk bl.a. som følge af en konstruktiv temadag holdt
mellem de tre nationalparker og Naturstyrelsen om hjemmesiden. En ny
hjemmeside forventes at kunne være klar i foråret 2013, men den eksisterende
tilrettes nødtørftigt til brug indtil da. Der er indgået aftale med
www.fugleognatur.dk, hvis data fra nationalparkområdet (og Thisted Kommune)
vises på www.nationalparkthy.dk.
j. Nationalpark TV. EØA orienterede om, at der blev solgt udsendelser i 2011 til TV
Midt-Vest og TV2 Nord. TV Midt-Vest fortsætter med at købe en ugentlig udsendelse
fra Nationalpark TV i 2012. Der søges indgået en aftale med TV2 Nord også for
2012.
k. Feriemesse i Bellacentret. EØA orienterede om feriemessen 20-22. januar. .
l. EKN nævnte, at hun og Ib Nord Nielsen deltog i et møde i tirsdags om øget
algevækst i Vandet Sø på vegne af nationalparken – inviteret af Thisted Kommune.
Det er besluttet, at Naturstyrelsen og Thisted Kommune undersøger forholdene
nærmere i 2012.
m. EØA nævnte, at Per Christoffersen, en af nationalparkens engagerede frivillige døde
i starten af januar.
4. Ansøgninger om tilskud (bilag 4). Der er afsat 100.000 kr i budgettet til projekter, der kan
medvirke til at vise Thy som et attraktivt sted at bo og øger kendskabet til Nationalpark
Thy og de muligheder, der er for friluftsliv og oplevelser
a. OK Nordvest. Det blev besluttet at bevilge de ansøgte 5000 kr.
b. Thy Race JSK fandt ikke, at på at det kan være et stort problem i forhold til fugle
pga. tidspunkterne for afvikling af de tre arrangementer, og udtrykte håb om, at
arrangementerne forløber forsvarligt. EKN udtrykte bekymring for, om der er tale
om arrangementer, der påvirker for meget. Hun fandt det vigtigt at afklare, hvor
meget aktiviteter som disse forstyrrer og hvor meget der kan rummes. MK fandt, at
der er tale om aktiviteter, der ikke kan foregå mange andre steder, og at det
tiltrækker nogle, som ellers ikke kommer her. Hun fandt desuden, at det er vigtigt
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at følge det og sikre, at de rydder op efter sig. Det blev besluttet, at bevilge 10.000
kr i 2012 og gøre sig erfaringer med, at de rydder ordentligt op og at det ikke giver
for højt et tryk på naturen før man tager stilling til sponsorater i 2013-14.
Friluftsrådets nationalparkkonkurrence (bilag 5). HS nævnte, at der kan gå 3 projekter
videre og foreslog, at ”Ørnebogen” ikke tages med i den videre konkurrence. Hun fandt
dog, at man kan overveje at tage forslaget op i anden sammenhæng. Forslag fra DGI,
Thisted Kommune og Naturstyrelsen indstilles til den landsdækkende konkurrence. OW
spurgte til, hvilke kriterier, man har valgt ud fra. HS nævnte, at der fx har været stor vægt
på at få børn og unge ud i naturen. EF nævnte, at det også er oplagt at tænke i, at nogle
projekter kan blive til noget i andet regi. MK nævnte, at det kunne være godt at vide,
hvilke kriterier, der har ligget til grund. Det er vigtigt, at man ikke vælger ud fra, hvem der
har ansatte til at skrive. MK foreslog, at sekretariatet sender et brev til de enkelte
ansøgere, hvori man åbner for eventuelt fremtidigt samarbejde. EF fandt, at vi skal høre
Friluftsrådet om og hvad de svarer. EØA nævnte, at man bør lade Friluftsrådet sende
kvittering/afslag og at vi kan tage kontakt til enkeltpersoner.
Igangsættelse af projekt om krondyr som ressource, skadevolder og naturplejer (bilag 6).
TE nævnte, at kort tid efter et møde m. tre forskere fra Aarhus Universitet kom der et
forslag til et landsdækkende projekt, hvor NP Thy kunne indgå. Der er indkøbt roer, som
skal lokke dyrene til, således at man kan sætte GPS-halsbånd på 5 dyr fra forskellige
rudler, hvis færden henover året kan følges. EF fandt, at det er et godt stykke arbejde,
som giver ekstra valuta for pengene. Emnet er oplagt også til at komme i medierne med.
JSK spurgte, hvem vildtet tilfalder. TE svarede, at det tilfalder den, hvis jord dyret falder
på. MK spurgte, om der er sikkerhed for at projektet kommer til at se ud som beskrevet.
TE svarede, at det ikke er sikkert, men at NPT’s undersøgelse bliver gennemført uanset
størrelsen på det samlede projekt. EKN nævnte, at hun har deltaget i en temadag på AU
om vildtforskning i DK, hvor der blev gjort opmærksom på projektet – også i forhold til
kommuner, landbrug, forskere m.m. Bestyrelsen godkendte igangsættelsen.
Evaluering af organisering (bilag 7). EF nævnte, at der lægges op til at bruge et par møder
på en evaluering fra bestyrelsens side – også med bidrag fra rådet. Evalueringen kan være
af interesse for lovgivere m.m. Der er en forventning om, at der bliver en statslig proces
omkring hvilke organisationer, der skal være i bestyrelse nr. 2. Det er vigtigt at sikre, at
bestyrelsen er funktionsdygtig ved årsskiftet 2012/13 – og at også rådet kan være aktivt
meget hurtigt, således at overgangen forberedes bedst muligt. EF spurgte, om der er
yderligere emner til evalueringen. MK foreslog ”bestyrelsens arbejdsform og mødefrekvens”
samt ”samarbejdet mellem råd og bestyrelse (herunder dialogforum)”. BG foreslog
”samarbejdsaftalen med Naturstyrelsen”. EF nævnte, at der kan være behov for en
nytænkning og præcisering af rådet og dets opgaver og fx mødeantal og -kadence. EØA
foreslog, at der laves et vejledende skema for den enkelte og vedkommendes organisation
til aflevering senest 7. marts kl. 9.
Nationalpark-partnerskabsprogram for oplevelsesudbydere og formidlere (bilag 8).
Partnerskabsprogrammet er udarbejdet af formidlingsnetværket. Partnerprogrammet skal
sikre, at de interessenter, som ønsker at drage fordel af nationalparkens brand og logo
m.v., leverer ydelser og produkter af en høj kvalitet. Formidlingsnetværket indstiller til
bestyrelsen at godkende iværksættelse af partnerprogrammet. Indstillingen bakkes op af
arbejdsgruppen vedr. erhvervsudvikling. EF nævnte, at der gradvist er tale om en
understøttelse og opkvalificering af relevante partnere. MK nævnte, at det har været
drøftet af flere omgang i formidlingsnetværket. Et partnerskabstilsagn kan ophæves med
øjeblikkelig virkning. Partnerne ses desuden som ambassadører for nationalparken.
Bestyrelsen godkendte programmet.
Ny nationalparkplan som følge af vedtagne vand- og naturplaner (bilag 9). EØA nævnte, at
de vedtagne planer jf. Lov om nationalparker betyder, at det sidste den nuværende
bestyrelse skal foretage sig er at igangsætte processen omkring en ny nationalparkplan.
Det kan desuden af hensyn til planen være hensigtsmæssigt, om den nuværende
bestyrelse kommer med en indstilling til den næste bestyrelse om sammensætning af
nationalparkrådet, så rådet reelt inddrages i arbejdet med den nye plan. Den nye
bestyrelse og det nye råd vil dermed kunne tage fat fra 1. februar 2013. TE fandt ikke, at
der er meget der skal ændres på baggrund af vand- og naturplanerne. EF fandt, at det ikke

nødvendigvis betyder, at opgaven bliver mindre. EØA nævnte, at det søges afklaret,
hvilken tidsramme, der ligger for revision af vand- og naturplanerne – og dermed
varigheden af den næste nationalparkplan.
10. Tidsplan for Nationalparkcenter-processen (bilag 10). EF nævnte, at der er et behov for i
bestyrelse og råd at få et overblik over, hvad der ligger i processen. MK fandt det vigtigt, at
der tages en beslutning samlet.
11. Mødeplan
a. 19. marts kl. 19-22
b. 2. maj kl. 17-22
c. 10-13. maj – reserveret fælles ekskursion med rådet
d. 19. juni kl. 19-22
12. Evt. EØA: Der tages stadig med tak imod materiale til årsrapport 2011 fra bestyrelsens
medlemmer. Her er mulighed for at få highlightet aktiviteter el. lign. i tilknytning til
nationalparken. MK nævnte, at hun har drøftet Naturstyrelsens foldere med de frivillige i
Stenbjerg, De finder, der mangler foldere på tysk. Der er pt 4 af Naturstyrelsens foldere,
som ikke (længere) findes på tysk. EØA foreslog at emnet drøftes på møde d. 19. marts.
EKN nævnte, at budgetprocessen kunne evalueres og foreslog et dagsordenspunkt til
næste gang. HS nævnte, at hun i sidste uge deltog i et erfaringsudvekslingsforum med
andre DN-repræsentanter i nationalparker. Næste gang kommer de til Nationalpark Thy.

