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Den 8. april 2015

Bestyrelsesmøde 8. april 2015      
Sted: Mødelokale 1, kld., Kirkevej 9, 7750 Hurup 
Tid: onsdag d. 8. april kl. 19-22 
 
Deltagere:  
Ejner Frøkjær, Esben Oddershede, Grethe Mejlgaard, Ingrid Agerholm, Jan S. Kristensen, Jens 
Brolev, Ditte Svendsen, Jens Roesgaard, Jytte Nielsen, Lars Torrild, Niels Jørgen Pedersen, Ole 
Riis, Tage Espersen, Bodil Gyldenkerne. 
 
Afbud: 
Lone Mark 
 
Sekretariatet:  
Else Østergaard Andersen (referent), vedr. punkt 3 desuden: Esben Colding Broe, Bo Bredal 
Immersen, Annette Buck, Lars Christian Adrados. 
 
Referat 
1. Udkast til årsberetning 2014 

 
Bilag 1. Udkast til årsberetning 2014 
 

Overførslen fra 2014 til budget 
2015 på 1,62 mio. kr blev 
godkendt.  
 
Årsberetningen gøres færdig, 
og sendes rundt mhp. 
godkendelse.  
 

2. Orientering 
a. Møde i nationalparkernes 

formandsforum 
b. Ny nationalpark indviet 
c. Revideret designmanual for 

Danmarks nationalparker 
d. Nationalparkcenter Thy 

 
Bilag 2c. Designmanual 

 

Ad a) EF orienterede fra det 
seneste møde i formandsforum 
i Vadehavet i marts, hvor vi 
mødte NPV’s nye formand 
Janne Liburd.  
 
Ad b) en sjællandsk 
nationalpark er nu den fjerde i 
rækken, der inviteres med i 
formandsforum.  
 
Ad c) EØA gennemgik kort de 
væsentlige ændringer.  
 
Ad d) EF orienterede om, at der 
arbejdes med lokalplan til 
godkendelse i kommunal-
bestyrelsen i september, 
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kontakt med fonde, samt 
samarbejde med kommende 
naboer. Fondskontakterne kan 
have indflydelse på det 
egentlige projekt.  
  

3. Revision af nationalparkplanen 
a. Rådets bemærkninger til 

bestyrelsen 
b. Første skitse til 

nationalparkplan 2016-22 
i. En fælles identitet 
ii. En samlende vision 
iii. En model for 

bæredygtig udvikling 
iv. Arbejdsgruppernes 

visioner 
v. Et bud på zonering 

(principper og kort) 
vi. Prioritering af 

indsatsområder 
 

Bilag 3a. Rådets bemærkninger til 
bestyrelsen 
Bilag 3b. Nationalparkplan 2016-22 – 
første skitse.  

 

EF nævnte, at det er en vigtig 
dag i dag, hvor skitsen til 
næste nationalparkplan drøftes 
for første gang i bestyrelsen. 
Han benyttede lejligheden til at 
takke JR for ledelse af 
processen, og til de øvrige 
involverede for indsatsen.  
 
Ad a) særskilt bilag  
 
Ad b i) Med mindre justeringer, 
der blev nævnt i mødet, var 
bestyrelsen enig i den fælles 
identitet og i, at der er behov 
for at udtrykke den i planen.  
 
Ad b ii) Med mindre justeringer, 
der blev nævnt i mødet, var 
bestyrelsen enig i den fælles 
identitet og i, at der er behov 
for at udtrykke den i planen. 
 
Ad b iii) Efter en længere 
drøftelse omkring, hvordan 
modellen skulle forstås, 
besluttede bestyrelsen, at 
modellen nok kunne bruges 
som et redskab undervejs i 
processen, men at 
indsatsområderne i planen, når 
den sendes ud i offentligheden 
relaterer sig til nationalparkens 
formål jf. bekendtgørelsen.  
 
Ad b iv) TE orienterede om, at 
arbejdsgruppen har arbejdet 
med ca. 30 forslag og holdt ti 
møder. JN orienterede om, at 
kulturhistoriegruppen har holdt 
fem møder og haft få forslag at 
forholde sig til. IA orienterede 
om, at friluftsgruppen har 
arbejdet med forslag samt 
principper for zonering. DSV 
orienterede om, at formidlings-
gruppen har holdt fire møder, 
mange af forslagene handler 
om videreførelse af 
eksisterende initiativer. 
Forskning har dog ikke naturligt 
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ligget hos gruppen. EO 
orienterede om, at gruppen om 
lokal udvikling har holdt fire 
møder og der bl.a. er sket en 
udvikling fra skepsis til 
stolthed.  
 
Ad b v) LCA orienterede kort 
om årsag og principper til 
naturgruppens forslag om 
zonering og gennemgik kortet. 
EØA nævnte, at to i rådet har 
stillet sig til rådighed for at få 
interesserne til at mødes i et 
zoneringskort. Bestyrelsen 
drøftede såvel principper som 
forslag uden at nå til enighed. 
Det blev dog præciseret, at 
zonering i nationalpark regi 
ikke kun handler om friluftsliv 
men også om at beskytte 
natur. En evt. zonering i 
nationalparkplanen har dog 
ikke retsvirkning for private 
lodsejere. Bestyrelsen blev 
enige om, at det er ønskeligt at 
anvende Naturstyrelsens 
principper for zonering. EF 
konkluderede, at et evt. 
zoneringskort i nationalparken 
tegnes i maj efter tre 
workshops i Naturstyrelsen. 
Organisationerne opfordredes 
til at møde op til disse 
workshops.  
 
Ad b vi) DSV fandt det 
uforståeligt, at der er et 
indsatsområde kaldet ”IUCN 
kategori II” og fandt det ikke 
relevant at prioritere. NJP 
fandt, at ”nyttejobs” bør 
opprioriteres. Skemaet med 
indsatsområder blev udfyldt 
med bestyrelsens prioritering 
og er vedhæftet referatet.   
 

4. Eventuelt 
 

EØA foreslog, at der 
planlægges et ekstraordinært 
møde i maj med zonering og 
indsatsområder som emne.  
 
EØA orienterede om rapporten: 
Flade Sø i et kulturhistorisk 
perspektiv, der blev uddelt.  

5. Kommende møder:  
a. 17. juni kl. 19-22 

Et ekstraordinært møde blev 
planlagt til onsdag d. 20. maj 
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b. 26. august kl. 19-22 
c. 29. oktober kl. 19-22 
d. 10. september kl. 19-22 

 

kl. 16-18.  

 



 

INDSATSOMRÅDER OG 
PRIORITERINGSSKEMA 

Arbejds- 
gruppernes 
prioritering 
skal/bør/kan 

Rådets 
prioritering 
skal/bør/kan 
(↓) lavere prioritet 
(↑) højere prioritet 

Bestyrelsens 
prioritering 
skal/bør/kan 
(↓) lavere prioritet 
(↑) højere prioritet

Genetablering af naturlig hydrologi  Skal Skal Skal 
Forøge sammenhængen i klithedenaturen inklusiv 
synliggørelse af kulturhistoriske spor og levn Skal  Skal 

Skal 
Prioriteret handlingsplan for rydninger  Skal  Skal 

Bekæmpelse af invasive arter  Skal Bør (↓) Bør (som understøttende indsats 
til andre) (↓)

Forsøgsprojekt med sikring af lobeliesøer  Skal Bør (↓) Bør (eksisterende forsøg 
videreføres og dokumenteres)

Etablere og vedligeholde vidensgrundlag for 
adaptiv naturforvaltning Skal Skal Skal 

Kulturhistorisk Atlas for Nationalpark Thy  Skal 
Skal 

Skal 
Skal  Skal  

Levende kulturarv 
Udlægning af naturvidenskabelige 
referenceområder Bør Bør Bør 

At udarbejde opdateret vidensbaseret 
naturforvaltningsplan Bør Bør Bør 

Etablering af helårsgræsning i store folde  Bør Kan (↓) Bør (↑) 

Overvågning af kystskrænter  Bør Bør Bør 
Omlægning af klitplantager til naturnært drevne 
skove  Kan Kan Kan 

IUCN’s nationalpark – kategori II Kan Bør (↑) Skal ikke (↓) 

Tilgængelige naturoplevelser året rundt  Skal Bør (↓) Skal (som led i kommunikationen 
omkring nationalparken) (↑)

Masterplan for formidling  Skal Skal 
Skal 

High5  Skal  Skal 

Indgang til naturen  Skal Skal Skal (i relation til formidling) 

Gennemgående stier og ophold i naturen  Skal Skal Skal (i relation til formidling og 
international vandrerute)

Faciliteter  Skal Bør (↓) Bør (udover de tiltag, der arbejdes 
på i formidlingsarenaregi)

Nationalpark Thy – en eksklusiv oplevelse   Kan Kan Kan 
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Nationalpark Thy - et stærkt brand  Skal Skal Skal 

Netværk af frivillige  Skal Skal Skal 

Koordinationsforum for erhvervsudvikling  Skal Bør (↓) Skal/bør (som understøttende i et 
samarbejde)

Nationalpark Thy produkter  Skal Bør (↓) Skal/bør (som understøttende i et 
samarbejde)

Socialøkonomiske virksomheder og nyttejobs  Skal Bør (↓) 
Skal (i samarbejde med Thisted 
Kommune, Naturstyrelsen m.m.) 
(↑)

Nationalparken i skolen og skolen i nationalparken  Skal Skal Skal 

Strategi og handlingsplan for forskning, 
monitering og undersøgelser i Nationalpark Thy Skal 

Skal Skal  
Forskningsprojekter i NPT kulturarv 2016 - 2022  Skal 

Brobygning til bosætning   Skal Bør (↓) 
Skal (i samarbejde med fx Karriere 
på Kanten og Yderområder på 
forkant) (↑)

 
 


