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ENDELIGT 
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J.nr. 
Ref.: EØA 

Dato: 17. november 2009 

 
Deltagere: 
 
Bestyrelsen 
Ejner Frøkjær 
Tage Espersen 
Hans Buck 
Bodil Gyldenkerne 
Helle Sievertsen 
Jytte Nielsen 
Jacob Funder 
Ditte Svendsen 
Ole Westergaard 
Sisse Wildt 
Mona Kyndi 
 
Afbud: Tage Leegaard, Lone Mark og Jan S. Kristensen 
 
Sekretariat: 
Else Østergaard Andersen (referent) 
Ib Nord Nielsen  
 
Ejner Frøkjær (EF) bød velkommen. Dagsordenen blev godkendt. 
 
Referat: 
1. Referat fra 8. oktober  EF nævnte, at referatet desuden 

indeholder et par afklaringer fra Skov- og Naturstyrelsen. Der er 
stadig et udenstående vedrørende forsikring og bestyrelsens 
ansvar. Referatet gav ikke anledning til yderligere kommentarer. 

2. Orientering fra formanden. Det blev besluttet, at 
orienteringspunkterne også inkluderer den øvrige bestyrelse og 
fremover sættes længere nede på dagsordenen.  
EF orienterede om, at Nationalparken har sendt 3 ansøgninger til 
Friluftsrådets tips- og lottomidler på baggrund af drøftelserne 
mellem bestyrelse og råd d. 20. november. Det gælder dels 
medfinansiering af to stillinger til koordinering og formidling samt 
tilskud til afholdelse af kurser for frivillige. Bestyrelsen bakkede op 
om at starte en indsats i relation til frivillige inden der kan 
forventes svar fra Friluftsrådet i løbet af 3-4 måneder. 
Arbejdsgruppen omkring frivilligindsatsen, som blev nedsat på det 
fælles møde mellem råd og bestyrelse går i gang.  
EF nævnte, at der er kommet en ansøgning om støtte til en bog 
”Den gode smag af Thy”. Jytte Nielsen (JN) og Sisse Wildt (SW) 
opfordrede til, at projektet koordineres med lignende aktiviteter i 
regi af fx støtteforeningens ”Smag på Thy” samt ”Smagen af 
Nordjylland”.  



 

EF orienterede om mødet i det uformelle ”dialogforum” 20. oktober. Møderne har karakter 
af afklaring mellem de bestyrelsens og rådets arbejde. De emner, der blev drøftet var 
samarbejdet mellem råd og bestyrelse, herunder forventningsafstemning, placering af 
møder, håndtering af bilag til bestyrelsesmøder, det fælles møde samme aften, samt 
midler til rådsarbejdet.  

3. Orientering fra sekretariatet  
a. Else Østergaard Andersen (EØA) orienterede om, at Vejdirektoratet har sendt 

vejvisning til nationalparker i høring – SNS foreslår et fælles høringssvar for Thy, 
Mols Bjerge og Miljøministeriet. Møde aftalt med Thisted Kommune om placering d. 
23. nov. Sagen behandles på bestyrelsens næste møde. 

b. Nationalpark TV.  EØA orienterede om, at en kontrakt er under udarbejdelse for 
perioden december – marts. Opgaven skal i udbud for perioden efter 1. april. Bodil 
Gyldenkerne (BG) nævnte, at hun er blevet kontaktet og har foreslået søndagsture i 
Nationalpark Thy mhp. at få folk op af stolene og ud at røre sig.   

Orientering fra bestyrelsen i øvrigt. JN orienterede om, at Thy Turistforening 
(foranlediget af Hanstholm Campings initiativ til messe i Herning) har besluttet at 
koordinere aktiviteterne og fungere som paraplyorganisation. Jacob Funder (JF) 
orienterede om, at Friluftsrådet har arbejdet med deres visioner om Nationalpark Thy 
(visionshæftet blev uddelt under Eventuelt).  

4. Nationalparkplanen Tidsplanen er gennemgået og udsendelse planlægges at ske 7. 
december mhp. høringsfrist 1. marts 2010. Dermed er bestyrelsesmødet 1. december det 
mødet, hvor de sidste dele af planen skal på plads.  

a. Windsurfing EF nævnte, at der ikke foreligger mange undersøgelser af betydning 
af surfing på naturen. Bestyrelsen drøftede igen for og imod surfing på Vandet Sø 
og drøftede, hvad man bør gå ud med til høringsfasen. Man var enige om, at der var 
flere muligheder: et kompromis, en flertalsbeslutning, eller en opgørelse over, hvor 
mange i bestyrelsen der er for surfing på Vandet Sø og hvor mange der er imod. 
Det blev pointeret, at nationalparkbestyrelsen med sin beslutning kun kan henstille 
til Thisted Kommune at ændre på forholdene. Tage Espersen (TE) nævnte, at det er 
foreslået til Natura2000 planen, at surfing forbydes.  
Det blev besluttet, at alle inden mødet 1. december overvejer, om følgende 
kompromis er muligt: at bestyrelsen anbefaler Thisted Kommune og Skov- og 
Naturstyrelsen at forbyde surfing i vestenden af hensyn til fuglelivet, men at der 
kan surfes på den østlige ende af Vandet Sø, på betingelse af, at der kan skabes 
lovlig adgang og nødvendige faciliteter. I planperioden iværksættes en undersøgelse 
af surfings betydning for fugle og natur. Det kan overvejes, om der bør være 
begrænsninger på antallet af surfere på vandet ad gangen, om der bør være 
årstidsbestemte perioder, hvor surfing er uønsket, samt hvorvidt der er behov for 
opsyn eller man skal opfordre surferne til selvjustits. 

b. Formidling Bestyrelsen besluttede, at etablere et midlertidigt informationscenter i 
den tidligere iskiosk ved Stenbjerg Landingsplads med åbning i foråret 2010. 
Centret søges delvis bemandet ved hjælp af frivillige. Det blev besluttet at 
formuleringerne omkring Nationalparkcenter Thy gøres blødere, og 
arkitektkonkurrence først udskrives efter bestyrelsens langsigtede 
formidlingsstrategi, herunder vurdering af driftsøkonomien. Lodbjerg Fyr overtages 
af Skov- og Naturstyrelsen 1. januar 2010 med henblik på at indgå i 
nationalparkens formidling. Mulighederne for at åbne et toilet og lave en mindre 
udstilling allerede i 2010 blev drøftet – herunder mulighederne for at holde det 
bemandet. Eventuel ansættelse af personale tages op i forbindelse med budgettet 
for 2010.   

c. Temaer i øvrigt 
i. Adgang til NPThy  Ditte Svendsen nævnte, at Thisted Kommune forsøger 

at skaffe medfinansiering af stiforløbet på Agger Tange, herunder et 
”temacenter” ved færgehavnen. Ejner nævnte, at 2 mio. kr årligt i 2011 og 
12 er meget ud af nationalparkens budget på måske 7,5 mio. kr årligt. TE 
nævnte, at de mange udgifter skal samles i et egentligt budget og nævnte, 
at der planlægges for meget mere end det, vi kan forvente at få fra staten. 
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JF nævnte, at Friluftsrådet kunne tænkes at støtte nogle af de faciliteter, der 
ligger i forbindelse med stierne, fx fugletårne. EF konkluderede, at de 2 mio. 
kr bliver stående. JF foreslog, at sejlads og landbaserede friluftsaktiviteter 
tages med under emnet. DS foreslog, at bestyrelsen laver en overordnet 
stiplanlægning, som forbinder de mange stiforløb og også kan involvere 
private arealer. BG tilføjede, at handicapstier også bør tænkes ind.  

ii. Naturovervågning og forskning Ditte foreslog, at Miljøcenter Ålborg med 
naturovervågning på NOVANA-programmet bør stå som mere end 
samarbejdspart. Helle Sievertsen (HS) nævnte, at der er afsat for få midler. 
Hun foreslog, at bestyrelsen lægger en plan og systematik for områder og 
organismegrupper og ønsker at nationalparkerne kan gå sammen og skaffe 
bevågenhed og midler til et landsdækkende naturovervågningsprogram i 
nationalparker. JN nævnte, at Naturhistorisk Museum har fået midler til 
forskning i begge nationalpark. Hun henstillede til, at universiteterne skrives 
ind som parter. Det blev besluttet at fordoble de årlige beløb.   

iii. Genskabelse af fugleholme i Flade Sø Det blev drøftet, hvorvidt man 
kunne starte med at etablere en enkelt ø og lære af erfaringerne, før man 
laver flere.  

iv. Kortlægning af landbrugserhvervet Forslaget blev drøftet, herunder 
hvorvidt de afsatte midler er nok til at erstatte driftstab. Der vil dog især 
være tale om projekter, som bør kunne finansieres via Landdistriktspuljen til 
natur- og miljøprojekter.  

v. Bekæmpelse af invasive arter HS udtrykte bekymring for at vente og 
fremhævede, at arealet hele tiden vokser og spurgte, om der ikke allerede er 
forsøg i gang et sted. DS nævnte, at der er forsøg med græsning med geder, 
som kan holde rynket rose nede, men ikke bekæmpe den. Tilsyneladende er 
sprøjtning det eneste, der effektivt kan bekæmpe den. 

vi. Læhegn og småbeplantninger Forslaget blev drøftet, og det blev 
præciseret, at implementering sker ved frivillige aftaler med lodsejere. Fra 
flere sider blev påpeget, at læhegn har en kulturhistorisk værdi i forbindelse 
med skiftende tiders syn på landskabet og dets nytteværdi, samt at de 
fungerer som vildtkorridor flere steder. Det blev besluttet, at formulere 
forslaget mindre skarpt, herunder at fjerne Overfredningsnævnets citat.  

vii. Fiskeri og udlejning af både  TE foreslog, at Lystfiskerforeningen deltager 
i en arbejdsgruppe. OW foreslog, at arbejdet varetages af rådet.  

viii. Info-center ved Agger Færgehavn DS nævnte, at projektet formentlig 
rummes i Thisted Kommunes ansøgning om medfinansiering af cykelstien på 
Agger Tange. Det blev drøftet, om der er behov for at kunne sidde indendørs 
og spise madpakker.   

ix. Gennemgående ridestier DS nævnte, at nogle ryttere har ønsket ridesti 
ved siden af cykelstierne. På stier med stenmel kan det være en mulighed at 
lægge ridestier i samme trazé. Ved Hanstholm Vildtreservat gives der 
dispensation til at ride på stranden om sommeren. 

En ”mangelliste” blev uddelt med de emner, der resterer. Bestyrelsen nikkede til at 
prioritet I kommer med i første planperiode og at flere af de øvrige kan tages med som en 
enkelt tekstlinje under mere overordende emner (fx kan sandflugt være en del af 
formidlingen selvom der ikke etableres et sandflugtsmuseum). ”Faste poster” samt ”sejlads 
og landbaserede friluftsaktiviteter” blev taget med i prioritet I.   

5. Det offentlige møde d. 19. november Ejner nævnte forslag til udvalgte problemstillinger 
som vil blive forelagt. Der er forslag om følgende emner: zonering, Vandet Sø (herunder et 
muligt kompromis), overgangszoner, informationscenter, adgang til Nationalpark Thy (som 
bredt emne omkring adgangs- og udfoldelsesmuligheder), kronvildt samt inddragelse af 
frivillige. Bestyrelsen foreslås til rådighed i perioden så der fx kan gås i dybden med emner, 
som folk har arbejdet med.  

6. Næste møde.  1. december – her skal lægges en plan for næste halve års møder, budget 
og nationalparkplan. Det blev besluttet at mødet fastlægges til kl. 17-22.  

7. Eventuelt. JF uddelte Friluftsrådets visioner for Nationalpark Thy.   
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