
 

   
    
   
  

Nationalpark Thy
Kirkevej 9, 1. sal

7760 Hurup

Tlf. 72 54 15 00
CVR: 32995462

EAN: 5798000860568

thy@danmarksnationalparker.dk
www.nationalparkthy.dk

J.nr.
Ref. eloes

Den 17. juni 2015

Dagsorden til bestyrelsesmøde      
Tid: 17. juni kl. 19-22 
Sted: Mødelokale 1 (kld.), Kirkevej 9, Hurup 
 
Deltagere: Ejner Frøkjær, Esben Oddershede, Bodil Gyldenkerne, Ditte 
Svendsen, Grethe Mejlgaard, Ingrid Agerholm, Jan Skjoldborg 
Kristensen, Jens Brolev, Jens Roesgaard, Jytte Nielsen, Lars Torrild, Lone 
Mark, Ole Riis, Tage Espersen. 
 
Sekretariatet: Martin Blirup (punkt 1), Esben Colding Broe (punkt 2), 
Else Østergaard Andersen (referent).  
 
Afbud: Niels Jørgen Pedersen 
 
Referat 
1. Økonomirapportering 

 
Bilag 1. Økonomistatus 1. 
juni 2015 
 

Bestyrelsen havde ønske om at 
synliggøre lønudgifterne sammen 
med de øvrige udgifter, samt have 
fokus på at kunne håndtere 
projektregnskaber med ekstern 
finansiering og ønsker et forventet 
årsforbrug præsenteret i august.    
 

2. Nationalparkcenter Thy 
 
Bilag 2. Nationalparkcenter 
Thy Projektbeskrivelse 
 

Bestyrelsen godkendte 
projektbeskrivelsen, der sendes til 
fonde, samt trykkes og uddeles til 
bestyrelsens og rådets medlemmer.    
 

3. Finansiering af shelter til 
større grupper 
 
Bilag 3. Notat vedr. 
finansiering af midlertidigt 
bevilget overtræk 

 

Bestyrelsen besluttede, at 
nationalparken kan løse problemet 
enten som indstillet eller som et lån, 
hvis det viser sig muligt.  
 

4. Høringssvar 
a. Naturstyrelsens 

vandområdeplaner 
b. Region Nordjyllands 

strategi for vækst og 
udvikling 
 

Bilag 4a. Høringssvar NST 

Ad a. Bestyrelsen godkendte 
indstillingen med den bemærkning, at 
det skal undersøges om en indsats for 
søerne afventer tredje generation af 
vandplaner jf. vandrammedirektivet.  
Ad b) Bestyrelsen godkendte 
indstillingen med den tilføjelse, at 
også busser er vigtige i relation til 
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vandområdeplaner 
Bilag 4b. Høringssvar RN 
strategi 

 

cykel- og vandreturisme.  
 

5. Ansvar og forsikring 
 
Bilag 5. Notat vedr. ansvar 
og forsikring 
 

Bestyrelsen besluttede, at 
problemstillingen tages op med 
Naturstyrelsen umiddelbart efter 
mødet.  
 

6. Nationalparkplan 2016-22 
a. Redegørelse for 

udviklingen i og 
omkring Nationalpark 
Thy 

b. Økonomisk overslag 
over 
Nationalparkplan 
2016-22 

c. Rådets 
bemærkninger til 
nationalparkplanen 

d. Indkomne 
bemærkninger til 
drøftelse 

e. Godkendelse af 
bestyrelsens udkast 
til Nationalparkplan 
2016-22 inkl. bilag 
 

Bilag 6a. Redegørelse for 
udviklingen i og omkring 
Nationalpark Thy 2005-14 
Bilag 6b. Notat vedr. 
økonomi i Nationalparkplan 
2016-22 
Bilag 6c. Notat med 
bemærkninger fra rådet 
Bilag 6d. Notat med 
indkomne bemærkninger fra 
bestyrelsens medlemmer 
Bilag 6e. Udkast til 
Nationalparkplan 2016-22 
Bilag 6f. Bilag til 
Nationalparkplan 2016-22 

 

EF delte et udkast ud til strukturering 
af debatten. Bestyrelsen besluttede jf. 
denne:  
 
6.2 Redegørelsen blev godkendt og 
det gode arbejde blev rost.  
 
6.3 Kommentarer og bilag blev kort 
ridset op.   
 
6.4 Zonering: EF tilkendegav, at der 
på det ekstraordinære 
bestyrelsesmøde var taget beslutning 
om, at der ikke zoneres for friluftsliv, 
hvorfor dette emne ikke drøftes 
yderligere.  
 
6.5 Økonomi: Bestyrelsen besluttede 
at budgettere med 7,5 mio. kr årligt 
via finansloven i perioden 
fremadrettet og dermed 45 mio. kr 
for den 6-årige periode.    
 
6.6 IUCN: JB anbefalede, at IUCN 
afsnittet skal blive i den reviderede 
nationalparkplan. Bestyrelsen 
besluttede, at indsatsområdet, der 
ikke blev prioriteret, tages ud af 
planen.  
 
6.7 Naturlig hydrologi og 6.8 Øget 
sammenhæng i klitnaturen: 
Bestyrelsen besluttede, at:  
 kortene i visionsafsnittet tages ud 

og kan evt. erstattes af nye kort, 
 teksten rettes til, så det er klart, 

at der også kan være naturnært 
drevne skove på hævet havbund, 
hvor naturlig hydrologi genskabes,  

 ambitionsniveauet nedsættes 
væsentligt 

 hektarmål tages ud,  
 der kan være visioner på statsligt 

ejede arealer, der kan spille 
sammen med en indsats på 
privatejede arealer.  

 en mindre gruppe (DS, EF, TE og 
JB ) bistår sekretariatet i at 
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udarbejde Udkast II til udsendelse 
10. august.  

 
6.9 Tidsplan: Udkast nr. II sendes ud 
d. 10. med en frist til kommentarer d. 
15. august. Ny tidsplan blev uddelt.  
 

7. Orientering 
a. Thy Turistforening 

ønsker at lade Søren 
Kiel indtræde i rådet i 
stedet for Gunda 
Odgaard 

b. Skema sendt til 
Naturstyrelsen som 
opfølgning på 
Rigsrevisionens 
evaluering 
 

Ad a) Bestyrelsen tog det til 
efterretning.  
 
Ad b) En mail samt skemaet blev 
uddelt. Naturstyrelsen har oplyst, at 
Rigsrevisionen ventes at gennemføre 
en revision af opfølgningen i løbet af 
2015.  

8. Mødedatoer:  
a. 26. august kl. 19-22  
b. 29. oktober kl. 19-22  
c. 10. december kl. 19-

22 
 

 

9. Eventuelt 
 

OR nævnte, at der er masser af 
vandrere på tur i Nationalpark Thy i 
disse dage.  
JSK beklagede, at han ikke fik ordet 
omkring zonering i mødets punkt 6.  

 


