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Møde i Nationalpark Thys råd
På Stenbjerg Kro d. 8. november 2011 kl. 17-19
Deltagere:
Jens Roesgaard (JR)
Jens Brolev (JB)
Elsemarie Kragh Nielsen (EKN)
Gunda Odgaard (GO)
Hans Chr. Mikkelsen (HCM)
Jan S. Kristensen (JSK)
Niels Odder (NO)
Finn Jorsal (FJ)
Harald Nielsen (HN)
Mads Kjærgaard (MK)
Eigil T. Andersen (ETA)
Thomas Norskov Kristensen (TNK)
Søren Hansen (SH)

J.nr.
Ref.: EØA
Dato: 21. november 2011

Sekretariatet
Bo Immersen (vedr. punkt 2)
Else Østergaard Andersen (referent)
Afbud:
Jon Johnsen (JJ)
Harry Hjaltelin (HH)
Flemming Holler (FH)
Ikke mødt:
Henrik Bak
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden og referat. Dagsorden og referat blev godkendt.
2. FormidlingsNetværk Nationalpark Thy. BI orienterede om formidlingsnetværkets arbejde
(netværkets materiale findes på www.nationalparkthy.wordpress.com). Powerpoint
vedhæftet referatet. Bemærk deadline for næste oplevelseskalender d. 10. marts 2012.
Nogle af emnerne lapper delvis over med drøftelserne i arbejdsgruppen omkring
erhvervsliv. SH spurgte til arbejdet med hesteturisme. EØA foreslog, at Naturstyrelsen
inviteres til at orientere om indsatsen. NO foreslog opmærksomhed på at sikre, at
aktiviteterne sker på et bæredygtigt grundlag. FJ nævnte, at der kan blive en ny
samarbejdspartner i forbindelse med at Natur- og Kulturformidleruddannelsen flytter til
Thisted og University College Nordjylland har overvejelser om at lægge en del af en
hospitality-uddannelse på Uddannelsescentret i Thy. SH spurgte, hvilke planer der kan
være omkring formidlingsmedarbejdere i et kommende nationalparkcenter.
3. Orientering fra formand, øvrige bestyrelse og sekretariat
a. JR takkede for nyhedsbrevet, som han finder godt kunne bruges mere til gensidig
orientering. Rådet bakkede op om ønsket om at få en god dialog mellem Thisted
Kommune og Nationalpark Thy og et mere aktivt samarbejde om mange forskellige
emner.
b. JR nævnte, at der har været holdt møde i dialogforum d. 20. september.

c. EKN nævnte, at de store punkter på sidste bestyrelsesmøde er med på rådets
dagsorden.
d. EØA: INN fratræder sin stilling i Naturstyrelsen d. 31. dec. 2012.
e. EØA: Foredrag d. 10. nov. og bogindvielse d. 11. nov.
f. NO: Arbejdsgruppen vedr. forskning har haft møde med referencegruppen for
naturprojekter og har indstillet til bestyrelsen, at købe fugleognatur.dk for
nationalparkområdet. Der er desuden forslag til hjemmesiden. ETA spurgte til
koordinering med BFN’s database. EKN fandt det godt, at nationalparken starter et
sted og at man senere må se på, hvordan man kan integrere indsatsen.
g. EKN: Referencegruppen for naturprojekter inviterer til et møde om monitering, hvor
de organisationer der har interesse deltager.
h. HCM: Krondyrgruppen har holdt møde med forskere fra Aarhus Universitet. I den
nordøstlige del af Hanstholm Vildtreservat vil blive indfanget et antal dyr som
mærkes mhp. at undersøge deres vandring lokalt. MK foreslog, at man også tager
udsatte dådyr med i undersøgelsen. EKN foreslog, at rådet bringer forslaget videre
til bestyrelsen. Gruppen foreslår at projektet sættes i værk med mærkning af 10-12
dyr, og er indstillet på at det indgår i et større forskningsprojekt.
i. JR: Udvalget omkring erhvervsudvikling har haft møde med to konsulentfirmaer – to
vedr. et projekt omkring netværk i relation til fødevarer (fx i dialog med Region
Nordjyllands Vækstforum) og har møde med yderligere to vedr. bæredygtig turisme
mhp. at få sat et konsulentfirma igang snarest muligt med begge opgaver.
Bestyrelsen har desuden drøftet forslaget omkring brug af nationalparklogo på
fødevarer. Forslaget blev vedtaget med enkelte tilretninger, herunder at et
certificeringsudvalget også har en repræsentant med fra bestyrelsen (Ejner
Frøkjær).
4. Nationalparkcenter Thy. JR foreslog, at alle så vidt muligt deltager d. 3. dec. JB orienterede
fra styregruppens møder om bl.a. kommissoriet (kommer i endelig form i mødemappen til
d. 3. dec.). En bruttoliste over placeringsmuligheder har været drøftet og der er nu 5-6
muligheder på listen. Rådet drøftede fordele og ulemper ved at tage flere forslag om
placering ind. SH fandt, at det er vigtigt at få afklaret en række andre emner inden man
snakker videre omkring placeringen, således at man får den placering, der passer bedst.
ETA foreslog, at man vælger en placering nær et af de to bysamfund, som samtidig er tæt
på naturen. JB orienterede om, at der har været indhentet tilbud fra 4 rådgivningsfirmaer
om procesledelse – og Cowi er valgt.
Budget 2012. JR indledte med at kvittere for bestyrelsens inddragelse af rådet i
budgetlægningen. JR foreslog, at man holder et fokus på nogle kerneydelser, som fortsat skal
køre. EKN spurgte, hvor store dele af budgettet, der er realistisk med de
medarbejderressourcer. EØA nævnte, at man måske på nogle områder i større omfang kunne
appelere til samarbejde om projekter. Rådet foreslog nedprioritering af enkelte projekter
omkring badebro og vedligeholdelse af sti til Isbjerget samt at andre projekter udsættes til
2013: Lobeliesøer (mangler afklaring af, hvad de øvrige parter bidrager med), forprojekt
omkring Vang Sø (indtil der er dialog med lodsejerne), rydninger ved Lodbjerg Klitplantage
(der også rummer indtægter), naturforbedringer på Agger Tange. Det overvejes desuden,
hvorvidt der kan spares på udlandsturen. Der foreslås dermed udsættelser for mere end 1 mio.
kr.
5. Mødeplan
a. 3. december kl. 9-14 fælles møde m. bestyrelsen
b. 10. januar kl. 17-19. JB kan ikke deltage
c. 1. marts kl. 17-19
d. 17. april kl. 17-19. Mødet foreslås flyttet til d. 18. april kl. 17-19.
e. 10-13. maj fælles udlandstur med bestyrelsen
f. 6. juni kl. 17-19
6. Evt. Referatet blev ikke færdiggjort på mødet og eftersendes snarest.

