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Referat:
1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordnen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra møde d. 18. september. Referatet blev godkendt.
3. Råd til bestyrelsen vedr. budget 2013. EØA nævnte kort, at der ventes overført midler fra
2012 til Nationalparkcenter Thy. Der kan desuden være et ønske om midler til et forprojekt
på Lodbjerg Fyr. EKN nævnte, at bestyrelsen har drøftet de enkelte emner mhp. at kunne
godkende budgettet på næste møde d. 17. december. De enkelte punkter blev
gennemgået. Rådet foreslog, at der vedr. A snarere afsættes midler til at få lavet en
egentlig plan for registrering og overvågning, der kan danne udgangspunkt for en
prioritering og som kan anvendes i relation til ansøgninger om aktiviteter. Det bør desuden
undersøges om registreringer kan udføres af specialestuderende. EKN nævnte, at BFN
finder det vigtigt, at der afsættes midler til monitering. Rådet foreslog vedr. B, at det
afklares med lodsejerne, om det kan lade sig gøre. Rådet fandt C sympatisk uden
yderligere bemærkninger. Vedr. D blev det foreslået, at ruten skiltes så man både kan
følge den fra syd til nord og omvendt. Vedr. E blev det fremhævet, at man ikke ved meget
om historien om læhegnene, men det er vigtigt at få dokumenteret et så markant
landskabselement inden det evt. fjernes (af natur- og landskabelige hensyn). Vedr. F blev
det fremhævet, at det er en god idé at inddrage skolebørn. FJ foreslog, at man søger
Friluftsrådet om at donere træerne. Vedr. G nævnte, EKN at bestyrelsen drøftede
muligheden for også at inddrage frivillige. HN foreslog, at STU-eleverne måske kunne bistå
med opgaven. JR nævnte, at også spejdere kunne involveres. ETA foreslog, at man
undersøger LAG-midler. Vedr. H rådet havde ingen yderligere bemærkninger. Rådet
bakkede op om I. Vedr. J foreslog rådet, at alle foldere i nationalparkområdet (og med

relevans for nationalparken) oversættes til tysk og engelsk. Rådet havde ingen
bemærkninger til K og L. Vedr. M blev der spurgt, om ikke NST kunne afholde udgifterne
eller i hvert fald dele heraf. Vedr. N nævnte EKN at bestyrelsen fandt det hensigtsmæssigt
at markedsføring sker i et tættere samarbejde med Thisted Kommune og Thy Turistbureau.
4. Råd til bestyrelsen på baggrund af evalueringen af den første funktionsperiode. JR nævnte,
at han havde taget initiativ til et møde i dialogforum, bl.a. for at fremhvære, at den
nuværende bestyrelse kunne komme med et forslag til den nye bestyrelse omkring rådets
sammensætning. JR fandt, at rådet i næste periode kan være bedre bindeled til
offentligheden og fx stå for offentlige møder (fx hvert eller hvert andet år), hvor emner kan
diskuteres mere bredt. Nationalparkrådets rolle er stadig ikke fuldstændig klar og der er
stadig mulighed for at den næste bestyrelse lægger flere opgaver ud til rådet. JR nævnte,
at bestyrelsen ikke på det seneste møde nåede at færdiggøre evalueringen og fandt, at der
hermed er lejlighed til at rådet kan give et råd videre om fx rådets nedsættelse. NO
nævnte, at det stadig står uklart, hvad bestyrelsen ønsker at bruge rådet til. Han foreslog,
at man nedsætter en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til fordeling af
arbejdsopgaver mellem bestyrelsen og rådet. EKN foreslog, at der lægges en plan for, hvad
man bør arbejde med de kommende år, således at det også bliver klarere, hvad rådet kan
arbejde med. Det blev fremhævet, at ved nedsættelsen af et råd bør det være klart, hvad
bestyrelsen ønsker at bruge rådet til. FJ foreslog, at man får lavet en klarere
organisationsplan, der beskriver bestyrelse, råd og sekretariatets opgaver. KHA tilføjede, at
arbejdsgrupperne også inddrages i dette. JR nævnte, at Vadehavets nationalparkråd har
holdt 5 møder. Han nævnte, at bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe til at udarbejde et
delegationspapir. JR appellerede til, at mange har lyst til at fortsætte i næste periode. JB
nævnte, at det vil være vigtigt at rådet fremadrettet er proaktivt og kommer med indspark
til bestyrelsen. NO fandt, at det er vigtigt at bestyrelsen og sekretariatet støtter op om
arbejdsgrupperne. JR nævnte, at det desuden er vigtigt at arbejdsgrupperne bruger rådet
som sparringspartner. Rådet foreslog, at de samme organisationer kunne medvirke i det
næste råd eventuelt med enkelte andre, men hvor der bygges videre på den bredde, der
allerede er i rådet. Rådet anbefaler desuden, at organisationerne hurtigt finder en kandidat.
EKN nævnte, at hun vil tage anbefalingerne med til bestyrelsesmødet.
5. Orientering fra formand, bestyrelsesmedlem og sekretariat
a. ETA uddelte Sydthy Årbog 2012 til alle interesserede og nævnte, at Ib Nord Nielsen
har skrevet om Nationalpark Thy.
b. JR nævnte, at der i arbejdsgruppen om delegationspapir er hentet inspiration hos
Thisted Gymnasium og KPMG.
c. JR deltager d. 30. november i en miljøministerens konference om en ny
friluftspolitik.
d. JR nævnte, at der har været holdt møde i dialogforum.
e. EKN nævnte, at bestyrelsen især drøftede budget og økonomistyring. Bestyrelsen
blev bekræftet i sine bekymringer om, hvorvidt økonomistyringen er tilstrækkelig.
KPMG’s redegørelse giver anledning til drøftelser med Naturstyrelsen.
f. EKN nævnte, at hun deltog i EUROPARC konference i Belgien i oktober. En rapport
fra turen kan ses i mappen for bestyrelsesmøde d. 17. dec. Hun nævnte desuden, at
Naturpark Maribosøerne har fået status af europæisk charterpark.
6. Orientering fra arbejdsgrupper
a. Styregruppen for Nationalparkcenter Thy. Der er et dialogmøde på tirsdag m.
Thisted Kommune og Naturstyrelsens Afdeling for Tværgående Planlægning
b. Forskningsgruppen Har leveret input til hjemmesiden som ikke er blevet integreret.
c. Nationalpark TV – har ikke holdt møde, men der sendes løbende tv programmer
d. Naturgruppen – holder møde d. 11. december med bl.a. input til budgettet.
e. FormidlingsNetværket – der arbejdes på en ansøgning til Friluftsrådet inden 1.
marts.
f. Krondyrgruppen – man vil forsøge at indfange dyr i februar (med fælder og
bedøvelsesgevær).
g. Erhvervsgruppen – der er givet en bevilling fra Region Nordjyllands Vækstforum og
der kommer allerede ansøgninger ind på jobopslaget. Også stillingen som

koordinator på Powered by cycling Panorama kommer der ansøgninger ind på.
Strategien for bæredygtig turisme er indtil videre lagt død.
7. Mødeplan. Ikke fastlagt.
8. Evt. NO fortsætter ikke i rådet (men fortsætter gerne stadig i forskningsgruppen) og
takkede for godt samarbejde. ETA fortsætter heller ikke i rådet. FJ nævnte, at han jo går af
som rektor og formentlig ikke fortsætter. JR takkede for de første 4 års indsats.

