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 Ref. INN 
  

Den 3. februar 2009 
 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde i Nationalpark Thy 
Torsdag, den 29. januar 2009, kl. 17-22 på Søholt 
 
 
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  VisitDenmark 
    
 
Jan Skjoldborg Kristensen, Dansk Ornitologisk Forening deltog som suppleant for Henriette Tøttrup 
Hansen. Jan Kristensen er udpeget som fast suppleant for Henriette Hansen. 
Jytte Nielsen og Jacob Funder deltog i mødet efter dagsordenens pkt. 2. 
Ib Nord Nielsen, Skov- og Naturstyrelsen, Thy deltog som referent. 
 
Ejner Frøkjær bød specielt velkommen til Jan Skjoldborg Kristensen som suppleant og Kirsten Krog 
Hansen som indlægsholder under dagsordenens pkt. 2. 
 
Hans Buch har efterfølgende meddelt, at borgmester Erik Hove Olesen er fast suppleant for Thy 
Erhvervsråd. 
Bilagsmappen, som alle har fået udleveret, vil blive udlevet til alle faste suppleanter. 
 
Der var ingen kommentarer til dagsordenen og bestyrelsen var tilfreds med processen omkring 
tilblivelse og fremendelse.  
 
 
1) Referat af bestyrelsesmødet, den 6. januar 2009. Godkendelse af evt. fremsendte rettelser 
og bemærkninger samt drøftelse af fremtidigt indhold og omfang.  
 
Der var fremsendt rettelser fra to bestyrelsesmedlemmer. Efter en gennemgang af de ønskede 
rettelser blev referatet godkendt af bestyrelsen.  
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Herefter drøftede bestyrelsen om man fremover ville have udførlige referater med nøjagtig 
gengivelse af den enkeltes indlæg eller beslutningsreferater med en kort fremstilling af sagen og 
hovedkonklusioner.  
 
Bestyrelsen besluttede, at man fremover ønsker beslutningsreferater med en kort gennemgang af 
dagsordenspunkterne og efterfølgende konklusion. Eventuelle yderpunkter i diskussionen refereres, 
og det er vigtigt, at bestyrelsesmedlemmerne kan få ført eventuelt afvigende meninger til referat. 
Efter godkendelse af referatet udlægges både dagsorden og referat på nationalparkens 
hjemmeside. 
 
 
2) Bestyrelsens udpegning af et nationalparkråd. Fortsat drøftelse af opgaver og 
sammensætning, konstituering, udpegning af bestyrelsesmedlem, mødeaktivitet samt 
afholdelse af offentligt møde. Studerende Kirsten Krog Hansen fremlægger konklusioner og 
anbefalinger fra sin opgave om etablering af et nationalparkråd.  
 
Ejner Frøkjær indledte med at fastslå, at det er vigtigt for bestyrelsen at være åben for input og 
ideer fra omgivelserne. Studerende og praktikanter vil derfor være vigtige samarbejdspartnere i 
udviklingen af nationalparken.     
 
Herefter gennemgik Kirsten Krog Hansen, som læser Integrativ Geografi på Institut for 
Samfundsudvikling og Planlægning ved Aalborg Universitet og som har været i praktik i Skov- og 
Naturstyrelsen Thy, sin opgave om etablering af et nationalparkråd. 
 
Bestyrelsen blev godt inspireret af Kirsten Hansens grundige rådgivning/gennemgang og EF 
konkluderede, at nationalparkrådet skal søges opbygget med bredde og indhold. Anbefalingen om 
at udpege nationalparkrådets kerne efter interessegrupper (medlemstypologi) fandt bestyrelsen 
rigtig. F.eks. 5x2 medlemmer i grupperne 1) miljøinteresser, 2) økonomiske interesser, 3) 
interesseorganisationer for fritidsbrugere, 4) uorganiserede borgere og 5) undervisnings-, videns- 
og forskningscentre. Herunder kan rådet supplere sig med aktuelle lokale arbejdsgrupper fra projekt 
til projekt. Der kan også købes faglig bistand.  
Nationalparkbestyrelsen skal over for rådet udstikke rammerne og pege på interessante, specifikke 
og overskuelige projekter, som man ønsker rådgivning om. 
 
 
3) Der serveres en let anretning af råvarer fra nationalparken   
 
 
4) Udkast til forretningsorden. Fortsat drøftelse af formuleringer og indhold. 
 
Det blev diskuteret, om der kan udpeges en stedfortræder ved formandens forfald. Kan det i så fald 
være sekretariatslederen eller skal det være en politisk valgt fra bestyrelsen? Det er ikke ligegyldigt, 
hvem der formulerer de endelige konklusioner. Herudover blev det drøftet, om en fast suppleant 
eventuelt kan sidde i nationalparkrådet? 
 
Inden forretningsordenen er klar til forelæggelse for miljøministeren, skal den en tur omkring Skov- 
og Naturstyrelsens jurister. Jf. nationalparklovens § 12, stk. 4. I den forbindelse ønsker bestyrelsen 
en vurdering af ovennævnte spørgsmål. 
Den centrale screening af forretningsordenen søges gennemført inden næste bestyrelsesmøde.   
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5) Etablering af sekretariat. Rammerne for sekretariatsarbejdet 
 
Bestyrelsen gennemgik kort de foreløbige rammer for sekretariatsarbejdet. Adressen er indtil videre 
på Søholt med mulighed for aftale om varslet opsigelse. Bestyrelsen var enig i, at administrationen 
ikke skal være særlig stor i planlægningsperioden, idet vi først kender de økonomiske rammer, når 
nationalparken er kommet på finansloven. 
Herefter diskuterede bestyrelsen behovet for et informationscenter. Flere gav udtryk for, at arbejdet 
med finansiering og planlægning af et center skal iværksættes hurtigst muligt. Der var også en klar 
bevidsthed om, at der er store økonomiske og geografiske interesser forbundet med placering af et 
kommende informationscenter. Det er bestyrelsens ansvar, at processen forløber med respekt for 
undersøgelsesprojektets anbefalinger og professionalisme. 
 
Ejner Frøkjær konkluderede, at bestyrelsen ønsker at fremskynde arbejdet med at etablere et 
informationscenter. Derfor er det også fornuftigt, at sekretariatet foreløbigt er placeret på Søholt. 
SNS, Thy udarbejder et overslag over udgifter til husleje ved forskellige modeller for sekretariatets 
indretning. På næste møde i bestyrelsen tages sagen op igen. Ligeledes drøftes, om 
nationalparkrådet kan inddrages i processen med placering og udformning af nationalparkcenteret. 
 
 
6) Profil af nationalparkens første medarbejder. Der medsendes nogle formuleringer om en 
kommende sekretariatschefs opgaver og kvalifikationer 
 
Med baggrund i det vedlagte udkast til stillingsannonce blev titlen på den kommende direktør, 
sekretariatschef eller sekretariatsleder diskuteret. Herudover blev der udvekslet synspunkter om 
den profil, som man ønsker af den først ansatte. Der var enighed om at appellere til et bredt 
ansøgningsfelt. Nogle kodeord blev nævnt: Udadvendt, kvalifikationer på naturområdet, gå i folk 
med træsko på, god til at netværke, projektmager, faglig profil, respekt for det der skal ”sælges”, 
have kendskab til området m.m.   
 
Bestyrelsen mente, at stillingsannoncen mere skulle lægge vægt på udadvendthed og dynamik end 
administrative evner. Der blev opfordret til, at de enkelte bestyrelsesmedlemmer kommer med 
værdiord eller sender eksempler på annoncer til sekretariatet. 
Sekretariatet udarbejder nyt udkast til annonce, kommer med forslag til ansættelsesprocedure, 
ansættelsesudvalg og annonceringssteder. 
Det er målet, at ansættelsen skal være foretaget inden sommerferien. 
 
 
7) Nationalparkplanen. Start af planlægningsproces. Oversigt over lovgivning m.m., vigtige 
emner samt tidsplan for udførelsen er medsendt. 
 
Bestyrelsen godkendte den fremlagte tidsplan for nationalparkplanlægningen. 
Herefter blev bilaget vedrørende vigtige emner og stikord i forbindelse med den kommende 
planlægningsproces gennemgået. Der arbejdes videre i sekretariatet med en egentlig disposition 
for den kommende nationalparkplan. 
 
En enig bestyrelse besluttede efter en længere drøftelse at købe arbejdskraft til udførelse af 
planarbejdet af Skov- og Naturstyrelsen, Thy. Arbejdet udføres hovedsagelig af Ib Nord Nielsen, 
men der tilkøbes også administrativ bistand. I alt ca. et årsværk frem til 1. april 2010. 
Det forventes også, at der arbejdes tæt sammen med Thisted Kommune og at der kan tilkøbes 
konsulentbistand til særlige planafsnit. 
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8) Gennemgang af projektet ”Adgang til Nationalpark Thy”. Arbejdsmarkedets Feriefond har 
bevilget 30. mio. kr. ud af 45 mio. kr. til anlæg og forbedring af cykelstier, vandrestier, 
fugletårne, P-pladser m.m. Jf. referat af 16. januar 2009, side 9. 
 
Efter ønske fra Ole Westergaard blev projektet gennemgået. Herunder fremvisning af kortbilag med 
de planlagte stiforløb m.m.  
Planlægningsarbejdet foregår i tæt samarbejde med Thisted Kommune, Danmark 
Naturfredningsforening, Dansk Vandrelaug, Danmark Cyklistforbund og Thy Turistforening. 
 
Cykelstier, fugletårne m.m. vil indgå i nationalparkplanlægningen, herunder problematikken 
beskyttelse/benyttelse og blive en del af helheden. Nationalparkbestyrelsen vil således blive 
orienteret og hørt i det videre forløb. 
På grund af tidspres vil fastlæggelse af tracé og myndighedsbehandling foregå løbende på statens 
og kommunes arealer. Det bemærkes, at myndighedsbehandlingen vil give en formel klageadgang 
for klageberettigede, mens høringen af nationalparkplanen alene er en ”offentlig høring” af 
interessenter, naboer m.v.     
 
 
9) Eventuelt 
 
Ejner Frøkjær 

• Besøg af journalister fra EkstraBladet med henblik på artikel om Nationalpark Thy til et 
ferietillæg. 

• Fotofestival i nationalparken, v/ Carsten Krog Pedersen. 25.-27. september 2009.  
 
Ditte Svendsen 

• Orientering om Danmarks Naturkanon. Opfordring til at mødes med miljøminister Troels 
Lund Poulsen på Naturcenter Fosdalen, den 15. februar 2009, kl. 13:30. Først regional 
udpegning af naturperler herefter landsdækkende. Se: www.skovognatur.dk/ud/naturkanon/ 

• Tysk professor i arkitektur, Florian Kirfel, kommer til Nationalpark Thy med et hold 
studerende for at kikke på dansk bygningskultur og arbejde med forslag til et besøgscenter. 

• Miljøminister Troels Lund Poulsen inviterer nationalparkbestyrelsen til møde på Hotel 
Thisted den 5. februar 2009, kl. 18-19 

• I forbindelse med det store maratonløb vil der også blive afholdt en ¼ marathon 
 
 
Ib Nord Nielsen 

• Orientering om møde med Landsforeningen Ligeværd og Foreningsfællesskabet Ligeværd. 
Evt. beskæftigelse af udviklingshæmmede 

• Orientering om deltagelse i den Europæiske nationalparkdag d. 24. maj 
• Nationalpark Thy har fået egen mailadresse: thy@danmarksnationalparker.dk 

 
Mona Kyndi 

• Støtteforeningen Nationalpark Thy. Smag på Thy afholdes den 22. august 2009. Foreningen 
er meget interesseret i, at eventuelle aktiviteter den dag bliver koordineret som en fælles 
markering af ”fødselsdagen”.  

• På baggrund af rejser i USA og Australien fortæller Harry Hjaltelin, Thisted om formidling af 
natur og kultur i nationalparker. Onsdag 18. februar kl. 19.30 på Hotel Thinggård, Hurup.  
  

Jacob Funder 
• Uddeler hæfterne: Naturen på dagsordenen – i nationalparkerne og Friluftsliv på 

dagsordenen – i nationalparkerne. Udarbejdet af Friluftsrådet i samarbejde med Danmarks 
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Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, WWF samt flere 
friluftsorganisationer. 

 
Jytte Nielsen 

• Hvordan forholder S&N sig til begravelsespladser på statens arealer. Ditte Svendsen kunne 
oplyse, at det ønsker man ikke. 

 
Sisse Wildt  

• Marketing i forbindelse med Nationalpark Thy. Emnet tages på næste mødes dagsorden. 
   

 
10) Tid, sted og emner til næste møde.                                                                                           
 
Næste bestyrelsesmøde: Mandag, den 2. marts 2009, kl. 19-22.                                                       
 
Emner: 
Forretningsorden 
Ansættelsesannonce 
Nationalparkrådet 
Nationalparkplanen 
Det offentlige møde. Afholdes på Stenbjerg Kro. Sekretariatet indrykker annonce forud for mødet.  
Marketing 
 
 
Mødeplan: 
Bestyrelsesmøde  2. marts 2009 19-21 
Offentligt møde  5. marts 2009 19-21 Stenbjerg Kro 
Bestyrelsesmøde  2. april 2009  19-22 
Bestyrelsesmøde  5. maj 2009   19-22 
Ekskursion & bestyrelsesmøde 16. juni 2009  16-21 
 
 
 

           Referent: Ib Nord Nielsen 
 


