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Ref. eloes
Den 25. marts 2014

Referat fra rådsmøde 25. marts 2014
Sted: Mødelokale 1 (kld), Kirkevej 9, 7760 Hurup
Tid: Kl. 17.00 – 19.30
Deltagere:
Jens Roesgaard, Knud Holch Andersen, Nicolaj Nicolajsen, Willy Mardal,
Mads Kjærgaard, Ib Nord Nielsen, Jørn Schjøtler, Ole Steen Larsen, Hans
Chr. Mikkelsen, Gunda Odgaard, Niels Eriksen.
Sekretariatet: Bo Immersen (vedr. punkt 1), Esben Broe (vedr. punkt
2), Else Østergaard Andersen (referent).
Afbud:
Frede Østergaard, Elsemarie Nielsen, Jon Johnsen, Harald Nielsen, Finn
Jorsal, Helge Yde, Grethe Mejlgaard.
Ikke mødt: Jens Otto Madsen
Referat:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Formidlingsstrategi (bilag 1,
v. Bo Immersen)

3. Nationalparkcenter (v. Esben
Broe)
a. Styregruppen. Status
indtil nu. Ole Steen L.
b. Vision & Målsætninger
(bilag 2).
Bemærkninger/råd til
bestyrelsen
c. Placering. Orientering om
potentielle placeringer.
d. Ekstraordinært rådsmøde
d. 29. april

Dagsordenen blev godkendt.
Formål: ”Viden om og forståelse for…”
Det blev bemærket, at fugletårne også
kan være formidlingsarenaer.
Forslag til strategien fremsendes til Bo
(senest 30. marts) eller til Jens (inden
8. april).
Ad a) Der har været 3 møder i
styregruppen siden sidst.
Styregruppen har arbejdet med vision
og målsætninger, tidsplan og
scenarier. Styregruppen har haft et
møde med turistforeningens
bestyrelse. Der planlægges
ekstraordinære møder i råd og
bestyrelse (april/maj) mhp. beslutning
inden sommerferien.
Ad b) Forslag til ændring: ” at formidle
de produkter og ydelser, som har et
særligt ophæng i forhold til
nationalparken” tilføjes ”oplevelser” til
produkter og ydelser. Rådet råder

bestyrelsen til, at sekretariatet bør
ligge i et nationalparkcenter. Rådet
råder desuden bestyrelsen til først at
offentliggøre materialet, når
placeringen også er klar og er afklaret
med myndighederne.
Ad c) Der blev kort gennemgået
forskellige placeringsmuligheder,
scenarier og nøgletal, som vil blive
drøftet mere indgående på mødet i
april (punkt d).
4. Nationalparkplan 2016-22 –
proces (bilag 3)

EØA gennemgik oplægget til proces og
opfordrede organisationerne til at
planlægge, hvordan man bidrager med
forslag og idéer. JR opfordrede til, at
rådet bistår med afholdelse af et eller
flere offentlige møder.

5. Orientering
a. Formanden.
b. Sekretariatet.
i. Rigsrevisionen
s evaluering
(bilag 4)
ii. Nationalparke
ns brev til
miljøministere
n (bilag 5)
iii. Udkast til
årsberetning
(bilag 6).
c. Bestyrelsesmøde. Jens R
d. Dialogforum. Willy M
e. Arbejdsgrupper.
i. Naturovervågning. Ib NN
ii. Formidlingsnetværk.
Helge Y
iii. Vang Sø.
Mads K
iv. Erhverv.
Nikolaj N.
v. Nationalpark
TV. Finn J
vi. Krondyr. Hans
Chr. M.
vii. Litteraturbase
/vidensbank.
Knud HA

Ad a) Intet at bemærke.
Ad b) Udover bilagene:
Rapport om læhegn
Arrangementskalender
Lodbjerg Fyr
Nationalpark TV
Ad c) JR opsummerede kort fra
bestyrelsesmødet om Vang Sø,
nationalparkcentret, rigsrevisionens
evaluering, tidsplan for
nationalparkplan.
Ad d) WM nævnte, at næste møde er
d. 29. april. Øvrige emner har været
drøftet.
Ad e) INN nævnte, at der er lavet
kontrakt med Københavns Universitet.
Et indledende møde holdes primo
april.
MK nævnte, at der vedr. Vang Sø har
været et lodsejermøde m. styregruppe
og rådgivere. Der er generelt en
positiv stemning. Signe mødes med
hver enkelt lodsejer.
JR nævnte, at der vedr. erhverv har
været et par møder, hvor der arbejdes
med en del forskellige emner:
Revitalisering af sommerhuse, Jysk
Kvæg til naturpleje, tarfisk, forbedret
belægning af cykelsti, grønne møbler,
socialøkonomisk sankevirksomhed,
certificering af non-food produkter.
HCM nævnte, at der har været forsøg
på at lokke krondyr til foderpladser,
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men at det pga. en mild vinter ikke er
lykkedes.
KHA nævnte, at Thisted Bibliotek er i
fuldt sving. En følgegruppe har givet
input efter et møde i februar og næste
møde er i starten af juni. Databasen
synliggør, hvad der allerede er skabt
af viden, som også vil gøre det lettere
at se, hvilke emner, der kan forskes i.
BFN vil gerne have scannet Naturnyt
fra 1972 og til nu.
6. Eventuelt

29. april kl. 17-21 inkl. spisning er
reserveret til nationalparkcentret
Næste ordinære møde er d. 3. juni.
INN: BFN har lige udgivet en bog om
giftige planter.
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