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Møde i Nationalpark Thys bestyrelse
Sted: AB Metal, Pantervej 7, Thisted
Tid: d. 28. august kl. 19-22.

J.nr.
Ref.: EØA
Dato: 10. september 2012

Deltagere:
Ejner Frøkjær
Ole Westergaard
Hans Chr. Mikkelsen
Sisse Wildt
Bodil Gyldenkerne
Jytte Nielsen
Hans Buck
Lone Mark
Tage Espersen
Jan Skjoldborg Kristensen
Elsemarie Kragh Nielsen
Ditte Svendsen
Else Østergaard Andersen (referent)
Afbud: Helle Sievertsen
Ikke mødt: Mona Kyndi
Noter:
1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat (bilag 1). Referatet blev godkendt.
3. Orientering fra formand, øvrige bestyrelse og sekretariat
a. Lodbjerg Fyr. EF nævnte, at der har været møde i styregruppen, og er udarbejdet
en forretningsorden med en 4-årig periode følgende nationalparkbestyrelsens.
Afgørelser træffes i enighed. De midler, der er afsat, skal bruges til istandsættelser,
der dog ikke skal foregribe senere planer.
b. Indvielse Agger Tange d. 22. september kl. 9.30. EØA nævnte, invitationer sendes
ud til bestyrelse, råd, byrådet, turistforeninger nord og syd for fjorden, Lokale- og
Anlægsfonden, Arbejdsmarkedets Feriefond. Dertil kommer en annonce i avisen
samt opslag i Thyborøn. DOF og BFN laver små ture som led i arrangementet.
c. Agger Havn. EF nævnte, at han og EØA har været inviteret til et møde omkring
udviklingsplanerne for Agger Havn, hvor man gerne vil have nationalparken til at
støtte arbejdet i forhold til at beskrive de muligheder, der relaterer sig til den
omgivende natur ved at det næsten gøres muligt at sejle ind i Nationalpark Thy.
d. Evaluering sendt til miljøministeren inden ferien (bilag 2). EF nævnte, at der inden
ferien blev sendt en række anbefalinger til ministeren.
e. Ny kontakt i NST. EF nævnte, at vicedirektør Peter Ilsøe er nationalparkernes nye
kontaktperson i NST. Han kommer til Thy for at mødes med EF og EØA tirsdag d. 4.
september.
f. Ansøgning til EU Life+ Information & Kommunikation. EØA orienterede kort om, at
der arbejdes på en fælles ansøgning med de øvrige nationalparker om
naturformidling via levende billeder. Deadline for ansøgningen er 26. september.

g. Projektet: Powered by cycling (bilag 3) EØA: Det afklares forhåbentligt i september
om den samlede finansiering kommer på plads. NP Thy vil få en medarbejder i 2½
år.
h. Diverse høringer, bl.a.:
i. Thisted Kommune: Vand- og Natura 2000 handleplaner (bilag 4). EØA
bemærkede, at nationalparkplanen ikke strider imod hverken Natura 2000
planer eller handleplaner – eller med vandplaner og vandhandleplaner. Det
forsøges afklaret, hvorvidt NP Thy skal igennem en ekstra planproces i 201213.
ii. Naturstyrelsen: Natura 2000 plejeplaner. Høringsfrist 17. august (bilag 5).
JSK fandt det godt at kommentere, at der ligger meget lidt konkret i
plejeplanerne.
iii. Energistyrelsen: Havvindmøller. EF nævnte, at høringsfrist var 26. august og
at sekretariatet er blevet opmærksom på det gennem presseomtale. Om de
visuelle forhold er nævnt, at den nordlige af mølleområdet Vesterhavet Nord
grænser op til værdifulde landskaber i Nationalpark Thy. EF har ikke fundet
anledning til at give høringssvar.
i. Revideret ansøgning til Vækstforum, Region Nordjylland (bilag 6). EØA nævnte kort,
at ansøgningen er blevet skrevet om. JN nævnte, at oplevelsesøkonomiske
besøgssteder bør medtages i projektet.
j. Partnerskaber med formidlings- og oplevelsesudbydere (bilag 7). EF nævnte, at de
første diplomer er underskrevet i dag.
4. Nyt rådsmedlem (bilag 8). Bestyrelsen godkendte Poul Martin Andersen fra Mors Thy
Familielandbrug som rådsrepræsentant for landbruget i Thy for resten af perioden.
5. Evaluering – den interne del. Indhold og proces (bilag 9). EF fandt, at det vigtigt at komme
med forslag til drøftelse på mødet d. 4. oktober. Det blev fremhævet, at det fælles
arbejdskatalog for bestyrelse, råd og sekretariat er nationalparkplanen. Der fremkom
forskellige synspunkter om, hvorvidt det er bestyrelsen, rådet eller sekretariatet, der skal
komme med oplæg til, hvad rådet kan arbejde med. Det blev foreslået, at rådet især
bruger deres indflydelse i forskellige arbejdsgrupper. EF fandt, at et af elementerne, der
bør drøftes d. 4. oktober er fordele og ulemper ved organisationernes medvirken i både
bestyrelse og råd. EF nævnte, at det bør drøftes, hvordan man bedst anbefaler
sammensætningen af det rette råd. JN fandt, at rådets størrelse bør afvejes i forhold til
ressourceindsatsen. TE fandt, at hvis rådet skal være så bredt som muligt uden at blive for
stort bør man undlade ”dobbeltmandat”. JSK foreslog, at bestyrelsen kunne holde møder
med rådet 1-2 gange om året, og at rådet holder færre møder end hidtil. EF fandt, at rådet
kunne inddrage offentligheden mere fx gennem møder, foredrag m.m. HB foreslog, at
rådet af og til drøfter fremdriften i arbejdsgrupperne. EØA nævnte, at det tilstræbes, at det
nye råd kan komme i arbejdet hurtigt efter den nye bestyrelse.
6. Nationalparkcenter Thy. Foranalyse (bilag 10), drøftelse med Thisted Kommune og skitse
til den videre proces. EF nævnte, at Cowi har sendt sin afrapportering. Den er en ramme
for de kommende drøftelser og beslutninger. Han gennemgik kort rapporten mhp. drøftelse
af elementer og nævnte, at det ikke er sikkert at tidsplanen kan holde. SW nævnte, at det
skal undersøges om antagelserne er korrekte, at centret forankres i en organisation, der
ikke er skattepligtig og at momsen kan ”løftes af”. Rapporten blev drøftet. EF
understregede, at en række beslutninger ligger foran omkring samarbejdsparter, indhold,
funktioner, bemanding, areal og udbudsform. DS nævnte, at der i beskrivelsen omkring
Lodbjerg Fyr skal tilføjes ”formidling” og ikke bare aktivitetstilbud. Der var enighed i
bestyrelsen om at betragte rapporten som en intern afrapportering som ikke offentliggøres
men bruges i den videre proces. EF orienterede om møde 27. august med Thisted
Kommune (teknisk direktør og planchef). Som bekendt er der en række udfordringer i
forhold til den valgte placering, som kræver dispensation fra kystnærhedszonen,
kommuneplantillæg og lokalplan. Thisted Kommune tager kontakt til Naturstyrelsen i Århus
mhp. et møde på stedet. EF nævnte, at styregruppen indbyder til et fælles møde med
mulige samarbejdsparter d. 27. september kl. 16-17.30 (Thy turistforening, museerne,
NST, ungdomsuddannelserne, skoleforvaltningen, Vorupør by). Derefter vil videre
drøftelser om indhold og funktioner være relevant. Sekretariatet tager kontakt til

Arkitektforeningens Konkurrencesekretariat mhp. at drøfte evt. bistand. DS foreslog, at der
samtidig med indhold og funktioner drøftes forudsætninger omkring besøgende,
målgrupper, åbningstider, entré. Hun foreslog desuden, at der dannes mindre grupper
mellem råd og bestyrelse, som kan arbejde videre med delelementer. EF fandt, at det vil
være oplagt, og at der fx laves en gruppe, der kan komme med et oplæg omkring skolesamarbejdet i relation til nationalparken. EF nævnte, at drøftelserne vil blive taget med til
styregruppen mhp. tilrettelæggelse af den videre proces.
7. Erhvervsudvikling i tilknytning til Nationalpark Thy
a. Til godkendelse: Logo på fødevarer, 2. runde (bilag 11). Bestyrelsen godkendte
indstillingen fra udvalget. EF nævnte, at udvalget tilbyder sig i forhold til eventuelle
andre produkter, såfremt der udarbejdes kriterier.
b. Til godkendelse: Strategi for bæredygtig turisme i Nationalpark Thy (bilag 12). SW
fremlagde oplægget. Hun fandt, at nationalparken skal tænke bæredygtighed fx
med de 10 krav i European Charter for Sustainable Tourism, men at der er for
mange fejl og for lidt kød på oplægget til at godkende oplægget som en strategi for
det videre arbejde. En række elementer i oplægget blev drøftet og der var megen
kritik. Der var dog flere der fandt, at der bør nedsættes en arbejdsgruppe til at
viderebearbejde strategien. JN fandt, at nationalparken bør gå efter certificeringen,
men at det skal løse det i den takt, vi har mulighed for at opfylde det og også
arbejde for at skaffe den fornødne arbejdskraft. Bestyrelsen bakkede op om det. JN
fandt desuden, at oplægget var endnu et eksempel på de problemer der er i, at
engagere konsulenter fremfor at ansætte medarbejdere.
8. Budgetopfølgning, 2. kvartal 2012 (bilag 13). EØA gennemgik kort oplægget. Bestyrelsen
godkendte det reviderede budget.
9. Budget 2013 – skitse og proces (bilag 14). Udover det, der allerede er igangsat er der ca.
3,1 mio. kr til prioritering af projekter beskrevet i Nationalparkplan 2010-2016. Der er en
frist til 15. oktober med at komme med forslag til prioritering af den resterende del af
budgettet.
10. Ansøgninger om tilskud
a. Cold Hawaii PWA World Cup (bilag 15). Ansøgningen blev drøftet. Bestyrelsen
besluttede sig for ikke at give et økonomisk bidrag men at bidrage med en oversigt
over oplevelser og arrangementer i nationalparken i perioden omkring
verdensmesterskaberne.
b. Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. politik for tilskud, sponsorater m.m. En
arbejdsgruppe blev nedsat med HB, JSK og LM.
11. Mødeplan
a. 4. oktober 17-20 fælles med rådet
b. 1. november 19-22
c. 17. december 19-22 (evt. fra kl. 17)
12. Evt. JN nævnte, at der er nationalpark-daghøjskole på Stenbjerg Kro d. 11-13. oktober. JN
nævnte, at udgravningen på Lodbjerg Fyr er afsluttet – med mange besøgende undervejs,
danske og udenlandske. Museet er desuden påbegyndt udgravninger på Nebel. DS nævnte,
at Realdanias projekt ved Isbjerget kommer til at bestå af 3 ”nedslag” – et udsigtstårn, en
indretning ved en bunker nær Isbjerget og en platform med borde og bænke. DS nævnte,
at Miljøministeren d. 1. oktober har inviteret repræsentanter vedr. nationalparkprojektet i
Nordsjælland til Thy. Ministeren har inviteret Ejner Frøkjær, samt borgmester og turistchef,
Esben Oddershede samt Nicolai Nicolaisen til at deltage i ekskursionen. LM foreslog, at
nationalparkens leder også deltager.

