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Møde i Nationalpark Thys råd
Søholt, d. 6. juni kl. 17-19
Deltagere:
Jens Roesgaard
Jens Brolev
Knud Holck Andersen
Harald Nielsen
Jan S. Kristensen
Søren Hansen
Henrik Bak
Niels Odder
Jon Johnsen
Gunda Odgaard
Flemming Holler
Elsemarie Kragh Nielsen
Eigil T. Andersen
Mads Kjærgaard
Finn Jorsal (første del af mødet)
H.Chr. Mikkelsen (sidste del af mødet)

J.nr.
Ref.: EØA
Dato: 12. juni 2012

Else Østergaard Andersen (referent)
Afbud:
Harry Hjaltelin (har sendt et brev med synspunkter)
Referat:
1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt
2. Godkendelse af referat. Godkendt.
3. Råd til bestyrelsen vedr. Nationalparkcenter Thy. JR ridsede kort forløbet og foreslog at
dele diskussionen op i tre punkter: Generelle betragtninger, forslag til placeringer (og
prioritering), øvrige råd til bestyrelsen fx omkring offentliggørelse m.v.
a. Generelle betragtninger. Rådets medlemmer lagde vægt på nationalparkens
forpligtelser i relation til undervisning og formidling, synergi-effekter i relation til
lokalsamfund, erhvervsliv, synlighed, gode adgangsforhold og udsigt til havet og
den natur, der skal formidles – og gerne som en attraktion i sig selv (som i
Lynmouth). Centret skal være en øjenåbner for at komme ud i naturen. Det blev
nævnt, at nationalparkcentret skal ligge centralt i en kystby og tæt på naturen, med
adgang via offentlig transport og havudsigt. Der var enighed om, at uanset størrelse
og placering skal centret bygges i de rigtige materialer, så det er et bæredygtigt
hus. Det blev understreget, at der også skal være adgang til vand, kloak,
strømforsyning m.m. Nogle fandt, at der skal være mulighed for tilbygninger ad åre,
andre at det må være ambitionen at bygge så stort fra starten, som man tror er
nødvendigt (fx af hensyn til tilladelser og finansiering). Det blev nævnt, at museets
og turistkontorets interesser måske kunne forenes med nationalparkens. Det blev
fremhævet, at erfaringerne fra temacentret i Stenbjerg er, at mange kommer for
havets skyld og at den åbne dør ind til nationalparkens besøgscenter gør folk
nysgerrige. Rådet fandt, at centret skal bruges til de generelle ting og som en
øjenåbner til de andre steder – både temacentre og lokaliteter ude i naturen. Nogle

fandt, at naturnærhed er vigtigst, andre at temacentrenes placering i naturen
opvejer, at centret får en bynær placering. Det blev understreget, at alle passerer
gennem nationalparken for at komme til centret uanset beliggenheden.
b. Forslag til placeringer. Rådet anbefalede bestyrelsen at vælge en bynær placering
ud fra ovenstående kriterier – og et skema med prioritering blev udfyldt, som
videresendes som bilag til bestyrelsens behandling af sagen.
c. Øvrige råd til bestyrelsen. Rådet anbefalede bestyrelsen at man efter
bestyrelsesmødet d. 21. juni melder ud til pressen, at man undersøger en række
forhold nærmere. Rådet anbefalede desuden bestyrelsen at tage kontakt til fonde så
snart en placering er vedtaget. Det blev aftalt, at rådets formand kontakter
bestyrelsesformanden inden mødet mhp. en detaljering.
4. Orientering fra formand, bestyrelsesmedlem og arbejdsgrupper. JR orienterede om, at Thy
er på Strøget i København i juni måned med mange besøgende. Der er indvielse af cykelog vandreguiden ”På sporet af Nationalpark Thy” samt den næste etape af cykelstien fra
Stenbjerg Landingsplads d. 8. juni. Der har været et lille møde i dialogforum – primært
med en evaluering af workshoppen. EKN nævnte, at bestyrelsen har påbegyndt
evalueringen – men at man ikke er færdig med drøftelserne endnu. De emner, der har
været drøftet er bl.a. rådets repræsentation i bestyrelsen, rådets opgaver, dialogforum,
samarbejdsaftale med Naturstyrelsen. Bestyrelsen har ikke fundet det nødvendigt, at der
er flere rådsrepræsentanter, men fandt gerne at rådet kan indstille formanden til
bestyrelsen. JR foreslog, at evalueringen er emne til næste rådsmøde, bl.a. med et bud på
rådets opgaver og foreslog EKN at nævne det overfor bestyrelsen. EØA nævnte, at der
arbejdes på en ansøgning sammen med de øvrige nationalparker til EU’s Life-pulje omkring
produktion af naturfilm til tv, internet, smartphones m.m.
a. Arbejdsgruppen vedr. naturprojekter. EKN nævnte, at gruppen kommer med en
indstilling omkring monitering til det næste bestyrelsesmøde.
b. Arbejdsgruppen vedr. erhvervsudvikling. JR nævnte, at der er et arbejde igang med
en strategi for bæredygtig turisme i Nationalpark Thy efter EUROPARC Federations
principper. Der forventes, at strategien kan godkendes af bestyrelsen i august.
c. Arbejdsgruppen vedr. forskning. Intet nyt.
5. Mødeplan
a. 18. september kl. 17-19. Emne for mødet: rådets opgaver.
b. 28. november kl. 17-19.
6. Evt. EKN nævnte, at der af BFN’s arbejde er udsprunget et Naturplejenetværk for
Nordvestjylland.

