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 Ref. INN 
 Den 10. april 2009 

 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Nationalpark Thy 
Torsdag, den 2. april 2009, kl. 19-22 
 
 
Deltagere: 
 
Bestyrelsen: 
 

Ejner Frøkjær Bestyrelsesformand – Nationalpark Thy 
Hans Buck Thy Erhvervsråd 
Tage Espersen Danmarks Jægerforbund 
Jacob Funder Friluftsrådet 
Mona Kyndi Støtteforeningen Nationalpark Thy 
Lone Mark Netværk af Aktive Kystbyer 
Jytte Nielsen Museet for Thy og Vester Hanherred 
Niels Jørgen Pedersen Dansk Landbrug 
Helle Sievertsen Danmarks Naturfredningsforening 
Ditte Svendsen Skov- og Naturstyrelsen 
Henriette Tøttrup Hansen Dansk Ornitologisk Forening 
Ole  Westergaard Thisted Kommune 
   
   

 
Sisse Wildt havde meldt afbud til bestyrelsesformanden. Jacob Funder mødte op efter kaffepausen 
p.g.a. flyforsinkelse. 
 
 
1. Referat af bestyrelsesmødet, den 2. marts 2009. 
 
Da der ikke var fremsendt ændringsforslag til referatet efter 10 dage, er referatet godkendt og 
udlagt på nationalparkens hjemmeside. 
 
   
2. Forretningsorden 
 
Ejner Frøkjær havde siden sidste bestyrelsesmøde haft et ”video-telefonmøde” med en jurist i 
Skov- og Naturstyrelsen. Resultatet af mødet blev det udkast til forretningsorden (19. marts 2009), 
som er udsendt som bilag til dagsordenen.  
En tidligere beslutning i bestyrelsen om at kunne vælge suppleanter til bestyrelsen, er ikke 
umiddelbar nem at gennemføre. Dels vil det kræve en ændring af nationalparkloven og dels er det 
kun miljøministeren, som kan udpege bestyrelsesmedlemmer, herunder eventuelle suppleanter, til 
bestyrelsen. Da flere bestyrelsesmedlemmer ikke ønsker at vælge suppleanter og andre ikke fandt 
det altafgørende blev bestyrelsen enig om at lade suppleantspørgsmålet ligge indtil videre.  
Henriette T. Hansen stillede et aktuelt spørgsmål om muligheden for barselsorlov og indkaldelse af 
en afløser i den anledning. Der var enighed om, at dette spørgsmål og orlov i det hele taget bør 
afklares med juristerne og at det ikke er nødvendigt at indskrive det i forretningsordenen.       
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§ 2: Formanden var tilfreds med, at der skal vælges en næstformand. 
§ 4: Her er indført et ”så vidt muligt” omkring dagsordenfristerne. Ordet ”mødepligt” er taget ud. 
§ 5: Også her er der indført et ”så vidt muligt” omkring tidsfristerne. Stk. 3: Her ændres”10 dage” til 
”5 dage”, da det er vigtigt, at udkastet til referat offentliggøres hurtigst muligt på nationalpark-
hjemmesiden. 
§ 8, stk. 2: Ejner Frøkjær ser gerne at alle i bestyrelsen udtaler sig til pressen, med mindre man 
beslutter sig til at anvende denne paragraf. 
§ 9: I væsentlige sager skal forløbet gennemgås på det næstkommende bestyrelsesmøde. 
§ 11: Det blev understreget, at det er bestyrelsen, som er ansættelsesmyndighed. Bestyrelsen kan 
evt. uddelegere ansættelseskompetence til sekretariatslederen. 
Formanden konkluderede, at den foreliggende forretningsorden kan godkendes af bestyrelsen, når 
den tilføjes de få rettelser, som er anført ovenfor. Endvidere understregede han, at 
forretningsordenen altid kan tages op til revision.     
 
 
3. Ansættelse af sekretariatsleder.     
 
Ditte Svenden redegjorde for den seneste udvikling i proceduren for ansættelse af en 
sekretariatsleder. Vi har været noget frem og tilbage. Først skulle ansættelsen forelægges 
Personalestyrelsen, som herefter skulle forhandle vilkår m.m. med AC. Efter en nærmere 
overvejelse i Personalestyrelsen er man nået frem til, at der ikke skal forhandles overenskomst, da 
det ikke er en statslig ansættelse, men en fondsansættelse. Nationalparkbestyrelsen står helt frit, 
da der er tale om ansættelse af én person, som vil få en særlig individuel aftale. Hvis der på et 
tidspunkt kommer flere kolleger med nogenlunde samme baggrund, kan vi komme i den situation, 
at der skal indgås aftale på området. 
Formanden konstaterede, at denne kovending giver bestyrelsen mulighed for at skride til handling. 
Det blev besluttet at indrykke stillingsannoncen i Politiken, Jyllandsposten og Nordjyske med en 
ansøgningsfrist på ca. 3 uger. Det blev også besluttet, at annoncen ikke skal indeholde oplysning 
om forventet uge for ansættelsessamtaler. Proceduren for selve ansættelsen blev besluttet på 
sidste bestyrelsesmøde. (Annoncen er indrykket den 12. april 2009 med ansøgningsfrist den 27. 
april 2009)         
 
 
4. Evaluering af det offentlige møde på Stenbjerg Kro 
 
Ejner Frøkjær glædede sig over det flotte fremmøde (80 deltagere) og den gode stemning på det 
offentlige møde den 5. marts 2009. Det er helt klart, at der efterspørges offentlige møder omkring 
udviklingen af nationalparken. Bestyrelsen vil i stor udstrækning benytte dette instrument i 
borgerinddragelsen. 
Flere bestyrelsesmedlemmer gav udtryk for, at det var et godt møde, selvom om det hovedsagelig 
indeholdt information om det kommende nationalparkråd, nationalparkplanen og bevillingen fra 
 
Arbejdsmarkedets Feriefond. På de kommende offentlige møder, bør deltagerne inddrages aktivt i 
beslutningsprocesserne.  
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5. Nationalparkrådet. Drøftelse af sammensætning og udpegning af medlemmer.   
 
Bestyrelsen tog udgangspunkt i den skitse over interessegrupper, som var udsendt sammen med 
dagsordenen. Skitsen består af 8 søjler. De 5 har tidligere været drøftet på det offentlige møde på 
Stenbjerg Kro: Naturinteresser, Friluftslivet, Erhvervsinteresser, Undervisning og forskning og 
Uorganiserede. Der er tilføjet Kulturhistoriske interesser, Formidling/markedsføring og Undervisning 
og forskning er opdelt i 2 søjler, Undervisningsinteresser og Viden og forskning. 
 
Ejner Frøkjær slog fast, at det er bestyrelsen, som beslutter, hvor mange søjler vi skal have og 
hvem og hvor mange der skal repræsentere hver søjle. 
 
I diskussionen tog bestyrelsen udgangspunkt i de forslag om repræsentation, som er fremsendt. 
Endvidere ønskede man at supplere med fag- eller interessegrupper, som ikke selv havde vist 
interesse for en plads i nationalparkrådet, men som bestyrelsen fandt relevante. Som 
udgangspunkt ville bestyrelsen pege på brancher i stedet for enkeltvirksomheder og nogle 
medlemmer foreslog, at man ikke udvalgte foreninger eller organisationer, som i forvejen er 
repræsenteret i bestyrelsen. Flere gav dog udtryk for, at man savnede Thy Turistbureau i 
organisationen. 
 
Efter en længere drøftelse blev bestyrelsen enig om at pege på følgende foreninger, organisationer 
og enkeltpersoner til nationalparkrådet: 

• Biologisk Forening for Nordvestjylland 
• Danmarks Naturfredningsforening – Nord 
• Thylands Lystfiskerforening 
• De uniformerede ungdomskorps 
• Lodsejerforeningen 
• Økologiske producenter 
• Turistbranchen (gennem Thy Turistbureau) 
• Ungdomsuddannelserne (Thisted Gymnasium, VUC m.fl.) 
• Advokat Thomas Federspiel 
• Støtteforeningen Nationalpark Thy 
• De 2 ”historiske” foreninger i Thy 
• Danmarks Idræts Forbund (lokalt medlem) 

 
Hvad angår viden og forsknings-søjlen var der enighed om, at en fast plads i rådet til fagfolk med 
specialviden ikke var realistisk, men at det er vigtigt at kontakte og tilknytte dem som 
ressourcepersoner eller ambassadører i særlige spørgsmål. 
 
Et mindretal bestående af Niels Jørgen Pedersen, Tage Espersen og Jacob Funder kunne ikke  
 
tilslutte sig bestyrelsens udvælgelse af medlemmer til nationalparkrådet med den begrundelse, at 
der ikke bør være repræsentation af de samme foreninger og organisationer i både bestyrelse og 
råd. Se forretningsordenens § 5, stk. 2.      
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6. Nationalparkplanen. Drøftelse af idéoplæg og start af offentlig indkaldelse og debat af 

ideer og forslag 
 
Bestyrelsen gennemgik og godkendte idéoplægget med følgende ændringer: 

• Pkt. 10 – Budget og Økonomi fjernes, idet emnerne mere er en følge af den vedtagne plan. 
• Der tilføjes et nyt pkt. 3 - Aktiviteter for og inddragelse af børn og unge. Eksempler med 

forslag til, hvordan børn og unge kan aktiveres og interessen styrkes i forhold til 
nationalparken: Skoletjeneste, udeskole, lejrskole o.l. - Rollespil, paintball og geocaching – 
spejderliv. 

 
Efterfølgende diskuterede bestyrelsen, om der er en aftale om opgavefordeling mellem 
nationalparken og Skov- og Naturstyrelsen.  
Det blev oplyst, at bestyrelsen kan gå til Skov- og Naturstyrelsen med sine idéer, som til enhver 
anden lodsejer. Der er dog den forskel, at det kan forventes, at Skov- og Naturstyrelsen der er 
overordnede myndighed for nationalparkerne i Danmark, vil gøre meget for at samarbejde og 
saglighed bliver et kendetegn. Der er en forventning til, at bestyrelsen kan gennemføre tiltag med 
Skov- og Naturstyrelsen, som ikke kan gennemføres med andre lodsejere. 
Formanden gjorde opmærksom på, at nationalparkbestyrelsen ikke er tildelt nogen myndighed efter 
loven og bekendtgørelsen. Det er fortsat stat og kommune, som myndighedsbehandler inden for 
nationalparkens grænser. 
 
Til sidst foreslog Ditte Svendsen, at det planlagte arrangement ved Lodbjerg Fyr på den 
Europæiske Nationalparkdag, den 24. maj 2009, vil indgå som en aktivitet i høringsfasen, hvilket 
bestyrelsen tilsluttede sig.   
 
 
7. Information og skiltning i den kommende sæson. 
 
Helle Sievertsen havde bedt om, at bestyrelsen tager stilling til en løsning, idet der er et stort behov 
for synliggørelse af nationalparken i den kommende sæson. Der er ingen centrale steder på 
nuværende tidspunkt, hvor man kan få information og vejledning. 
 
Ditte Svendsen oplyste, at de officielle informationsskilte fra Vejdirektoratet tidligst kunne være klar 
til efteråret. Som en løsning kunne der opsættes generelle informationsskilte, som både indeholder 
specielle informationer om natur og kultur i nationalparken og almindelige informationer om 
faciliteter i kommunen. Hvor kan man finde hvad?  
Det blev foreslået at nedsætte et hurtigt arbejdende udvalg mellem S&N, Thy og Thisted Kommune, 
som inden sæsonstart sørger for, at der opsættes 30 skilte udvalgte steder i kommunen. Pris 
150.000 kr. Ud over skiltene kunne der opsættes folderkasser med nationalparkfolderen. 
Bestyrelsen godkendte forslaget om opsætning af 30 skilte inden sæsonen 2009.        
 
 
8. Indledende drøftelse af henvendelse fra Frøslev Træ A/S samt henvendelse fra 

Thisted Kommune vedr. toilet- og kioskbygning ved Agger Færgeleje. 
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Ejner Frøkjær gennemgik kort tilbuddet fra Frøslev Træ A/S om at erhverve bygningerne på det 
nedlagte Søholt Savværk. 
 
Bestyrelsen, som finder bygningerne og placeringen relevant, var enig i, at man ikke kan tage 
stilling til tilbuddet før nationalparkplanen er udarbejdet og godkendt 31. marts 2010. Hvis der skal 
tages stilling nu, vil svaret blive et nej tak. 
 
Thisted Kommunes sagsfremstilling vedr. fremtiden for toilet- og kioskbygningen ved Agger 
Færgeleje blev drøftet af bestyrelsen. 
Der var enighed om at afvente nationalparkplanlægningen og bakke op om kommunens beslutning 
om at holde bygningen på benene i 2009 – 2010. Herefter vil bestyrelsen tage stilling til en eventuel 
overtagelse af bygningen. 
 
 
9. Ansøgning om økonomisk tilskud til Nationalpark Thy Marathon 
 
Formanden gennemgik ansøgningen og de budgettal, som blev uddelt på mødet. 
Der var overvejende tilslutning til at give Nationalpark Thy Marathon det økonomiske tilskud på  
50.000 kr. Nogle mente, at løbet ville sætte Nationalpark Thy i den helt store kalender, på det 
internationale landkort, være nyhedsskabende og skabe tradition mange år frem. Andre var bange 
for, om tilskuddet kunne skabe forvirring om, hvad der kan gives tilskud til. Én mente, at et 
maratonløb er det mindst sunde, man kan give tilskud til. 
 
Bestyrelsen besluttede at give Nationalpark Thy Marathon 50.000 kr. i økonomisk tilskud, som et 
éngangsbeløb. Det er også en betingelse, at et eventuelt overskud på op til 50.000 kr. bruges som 
startkapital på næste års maraton, idet bestyrelsen ikke ønsker at overføre penge til sundheds-
fremmende formål i Thisted Kommune.      
 
 
10. Meddelelser. 
 
Ejner Frøkjær: 

• Vi har fået en arealsag til udtalelse fra miljøministeren. En landmand ønsker de sidste 2/3 af 
sin ejendom lagt ind i nationalparken. Sagen behandles på næste bestyrelsesmøde. 

• Rigmor Sams fra TV Midt Vest vil på næste møde demonstrere, hvordan der kan udsendes 
dagligt TV fra Nationalpark Thy. 

• Bestyrelsen for Stenbjerg Landingsplads har henvendt sig for at argumentere for stedet, 
som kommende informationscenter. 

 
Mona Kyndi: 

• Naturplejeprogram på Vangsåheden den 26. april 2009. 
• Stivogterarrangement ved Lodbjerg Fyr den 12. maj 2009. 
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Helle Sievertsen: 

• Nogle kunstnere, som i 2007 var samlet om et bogprojekt på Æbelø, vil gæste Thy i 
sommeren 2009. Måske bliver resultatet også en bog fra Nationalpark Thy. I så tilfælde kan 
der forventes en ansøgning om økonomisk tilskud. 

 
Ditte Svendsen: 

• Der vil snart blive udsendt en manual for brug af nationalparkernes logo. Logoet med 
kongekrone må f.eks. kun bruges af Nationalparkbestyrelsen, Skov- og Naturstyrelsen og  
Kongehuset. Jytte Nielsen kunne godt tænke sig, at der til sommer kunne købes postkort 
og plakater med logo.  

• Vi får rigtig mange henvendelser fra foreninger og organisationer, som ønsker en 
rundvisning i nationalparken. Det vil vi prøve at imødekomme ved at give et internt kursus til 
vore egne naturvejledere. Hvis andre – f.eks. nogen i bestyrelsens bagland - ønsker at 
være med, er de meget velkomne. Museet for Thy og Vester Hanherred samt DOF vil 
gerne deltage. 

 
Lone Mark: 

• Redningsbåd fra Vestagger ønskes flyttet til redningsstationen i Agger. 
• Vorupør peger på ”Havblink” som placering af informationscenteret. 
• Foreslår, at nationalparken giver et kort kursus til butikspersonale, så man er godt rustet til 

at tage imod de mange nye gæster. Turistforeningen er kontaktet og arbejder videre på et 
forslag. 

 
Niels Jørgen Pedersen: 

• Hvis miljøministeren godkender det, vil jeg udtræde af bestyrelsen snarest muligt, da mit 
arbejde for Dansk Landbrug tager al min tid. Det har været sjovt at være med og vi har 
gang i så meget. Derfor er det med en vis vemod, at jeg forlader nationalparkarbejdet. 
Vi vil anmode ministeren om, at Anders Hargaard udpeges for Dansk Landbrug.   

 
  
11. Eventuelt 
 
Mona Kyndi ønsker at bestyrelsen på et tidspunkt tager en drøftelse om, hvad det betyder for 
arbejdet, at nationalparken ledes af en fondsbestyrelse. 
 
Der fastsættes nye mødedatoer på næste bestyrelsesmøde.  
 
 
12. Mødeplan: 

   Bestyrelsesmøde  5. maj 2009   19-22 
   Ekskursion & bestyrelsesmøde 16. juni 2009  16-21 

  
 

Referent: Ib Nord Nielsen  


