Nationalpark Rådet
Rådsmøde den 23. august 2010.
Aftentur til Tved Kirke og Blegsø‐skrænten.
Deltagere: Harry Hjaltelin (HH), Finn Jorsal (FJ), Mads Kjærgaard (MK), Jan S.
Kristensen (JSK), Harald Nielsen (HN), Knud Søgaard (KS), Ib Nord Nielsen (INN) og
Jens Roesgaard (JR).
Mødet startede med et besøg i Tved Kirke, hvor INN kort fortalte om kirken,
kalkmalerierne mm. Efter dette besøg tog vi til Blegsø, den fin tur trods > 10 mm
regn i den time hvor vi var i skoven. Ud over regnen, havde vi glæden ved den
fantastiske udsigt der bl.a. kunne byde på et par traner. På vor vandreturen kunne
INN vise os Snehvid Fluesvamp (i år første gang INN har fundet denne i Thy).
Svampen er jf. Politikens Svampebog ret sjælden og dødeligt giftig, sammen med
Grøn fluesvamp: ”den farligste af alle europæiske svampe”.
Aftenturen sluttede med øl, kaffe og sandwich i plantagens maskinhus, hvor JR kort
orienterede om hvad der havde passeret siden sidste rådsmøde.
Temacentret i Stenbjerg. Indtil nu > 8000 besøgende. Det fungerer fint med de
frivillige vagter og der er tilmeldt så mange at det ikke er et problem at udfylde
vagtplanen.
Bestyrelsens ekskursion til Sverige og Norge. Formålet var at besøge nationalparker
herunder bl.a. at få inspiration til vort nationalparkcenter. INN og JSK berettede om
turen.
Sekretariatet har påbegyndt udarbejdelse af en statusrapport.
Agger Tange info center renoveringsarbejde iværksat.
Undersøgelse af friluftslivets effekt på Vandet Sø, pågår. I undersøgelsen indgår
interviews og tællinger af fugle og aktiviteter.
Friluftsrådet har bevilget løn til en formidlingskoordinator. Bevillingen gælder for 3
år. Friluftsrådet stiller krav om der nedsættes en styregruppe for det projekt, som

formidlingskoordinatoren er projektleder for. Nationalparkrådet bør stille med en
kandidat til denne styregruppe, beslutning på næste rådsmøde.
Ansøgning om udvidelse af bemanding på i alt 4 personer: Projektleder for natur og
én for erhverv, projektkoordinator for frivillige og formidlingskoordinator.
Samarbejdsaftale med Aarhus Universitet. Aftalen udelukker ikke andre
institutioner. Vor forskningsgruppe kunne være en slags reference gruppe og
gruppen er inviteret med til en ekskursion medio september med Biologisk Institut,
Aarhus Universitet.
Strategiseminar. Bestyrelsen afholder medio september et strategiseminar med
emnerne: nationalparkcenter Thys indhold/funktion og prioritering af opgaver jf.
nationalparkplanen. Thisted Kommune udarbejder en ”screening” af de foreslåede
placeringer, med hensyn til mulighed for anvendelse af disse. JR: Rådet skal ligeledes
arbejde med nationalparkcenteret, på næste rådsmøde sættes dette på
dagsordenen.
Arbejdsgruppen for Erhvervsudvikling (JR). Gruppen har afholdt første møde og bl.a.
ansøgt bestyrelsen om konsulent assistance.
Der forventes afholdt et fællesmøde mellem bestyrelsen og rådet sidst på vinteren
med f.eks. emnerne nationalparkcenter og erhvervsliv.
Arbejdsgruppen for frivillige (MK + HN). Intet at berette.
Arbejdsgruppen for Nationalpark TV (HH+FJ+KS). Orientering fra programgruppen
vedr. møde med Rigmor Sams. Emner der havde på tale var bl.a. udvidelse af
samarbejde med andre nationalparker samt udnyttelse af ledige sendetider på
andre kanaler (områder i Danmark).
JSK vil gerne have naturovervågningsprogrammet igangsat, sættes på næste mødes
dagsorden.
Nationalparkplan, uddeling.
Næste møde 26. oktober, tema nationalparkcenter.
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