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Møde i Nationalpark Thys bestyrelse
Søholt, d.4. marts 2010 kl. 20.30-22.30
REFERAT

J.nr.
Ref.: EØA
Dato: 10. marts 2010

Deltagere:
Skov- og Naturstyrelsen
Agnete Thomsen
Bestyrelsen
Ejner Frøkjær
Hans Buck
Bodil Gyldenkerne
Helle Sievertsen
Jytte Nielsen
Ditte Svendsen
Mona Kyndi
Tage Espersen
Lone Mark
Jacob Funder
Ole Westergaard
Afbud: Sisse Wildt, Jan S. Kristensen og Tage Leegaard
Sekretariat:
Ib Nord Nielsen
Else Østergaard Andersen (referent)
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat (bilag 1). Referatet blev godkendt.
3. Samarbejdsaftale med SNS. Ejner Frøkjær (EF) ridsede forløbet op og nævnte, at der
stadig er divergerende opfattelser især i relation til ansvar. Agnete Thomsen (ATH)
fremhævede, at det er vigtigt at nå en fælles forståelse. Med hensyn til ansættelse, nævnte
EF, at det bør være i Nationalpark Thy og ikke i Skov- og Naturstyrelsen. ATH svarede, at
det er bestyrelsen, der beslutter, hvem der skal ansættes, men hun fandt det ikke smart at
SNS afgiver arbejdsgiveransvaret, bl.a. p.g.a. juridiske spørgsmål, hvor der kan komme
krav på staten. Skov- og Naturstyrelsen vil ikke blande sig i, hvad bestyrelsen aftaler med
de ansatte. ATH nævnte, at SNS ikke kan yde juridisk bistand, hvis ikke ansættelsen er hos
dem. Ligeledes ønsker SNS at varetage lønindplacering, hvis de skal stå for
personaleadministrationen. Flere i bestyrelsen fandt, at det var vigtigt, at der er en klar
adskillelse mellem SNS og NPT – også i relation til ansættelsessted. Flere i bestyrelsen
fandt desuden, at det er vigtigt, at bestyrelsen er suveræn i beslutninger omkring ansatte
og at SNS ikke kan overrule beslutninger, som bestyrelsen har taget. Derudover blev det
drøftet, hvad forskellene var på en chefkonsulent og en leder af nationalparken. Hans Buck
(HB) nævnte, at han ingen problemer har med at bestyrelsen tager et ansvar. Jacob
Funder (JF) spurgte, hvor pengene til selvforsikring tages fra – fx hvis fondsbestyrelsen
disponerer ansvarspådragende. ATH nævnte, at hvis det gælder de ansatte, udredes

erstatningen af staten og ikke af nationalparken. Det gælder alle, der er med i
statsregnskabet. Tilsynsforpligtelsen hos SNS skal desuden sikre, at nationalparken ikke
påtager sig forpligtelser (fx driftsomkostninger), som man ikke har råd til. I tilfælde af fx et
nationalparkcenter brænder ned vil det være statens problem indenfor den gældende
finanslov. Mona Kyndi (MK) nævnte, at nationalparken kan have særlige behov for udstyr
udover, hvad SNS anvender. ATH nævnte, at de er vant til at tage sig af særlige behov,
men at der skal foreligge begrundelser for de særlige behov. EF konkluderede, at han og
ATH forsøger at få formuleret de forskellige ting med henblik på, at der kan foreligge en
aftale d. 23. marts og takkede for besøget.
4. Nationalparkplan. EF nævnte, at bestyrelsen skal forholde sig til, om indsigelserne giver
anledning til en ny offentlighedsfase. EF fandt, at høringssvarene falder indenfor det, der
kan rummes uden at det kræver en ny offentlighedsfase. DSV nævnte, at det er meget
markant, at der er både for og imod stort set på alle emner blandt indsigelserne.
a. Grænsedragningen. Bestyrelsen fandt på baggrund af høringssvarene det rigtigt, at
tage projekter ud i bilagene, som vedrører konkrete arealer udenfor nationalparken.
Cykelstien anlægges på statens arealer. Mona Kyndi (MK) opfordrede til at inddrage
hensyn til andre parter i forbindelse med udførelse af projekter.
b. Læhegn og overgangszoner. De forskellige holdninger i høringssvarene omkring
læhegn blev drøftet. Bestyrelsen var enige om behovet for at understrege, dels at
der er tale om en kortlægning af hegnene (der også kan omfatte deres funktion og
historie), dels at læhegn kun fjernes efter frivillig aftale med lodsejere. Det blev
besluttet, at tage kortet ud af bilaget og understrege frivillighedsprincippet. I den
sammenhæng blev det drøftet, at udskille bilagene i et særskilt hæfte, som
foreslået af rådet. Høringssvar omkring overgangszoner blev drøftet, herunder
behovet for at gøre det tydeligere, at der ikke er tale om rydning men overgange
med trædækning fra 0-100%.
c. Vandet sø. Bestyrelsen erkendte, at man er uenige i, hvorvidt surfing bør forbydes
eller tillades i den østlige ende, hvis der kan skaffes mulighed for det og at der ikke
foreligger et bedre grundlag at tage beslutning på efter høringssvarene er
indkommet. Det blev drøftet, at der hvor bestyrelsen kan gøre en forskel er så at
igangsætte en undersøgelse. Det bør dog også betyde, at man ikke igangsætter
udlejning af både, øget fiskeri osv. som også kan være forstyrrelser. DSV nævnte,
at Thisted Kommune i forbindelse med udarbejdelse af vand- og
naturhandleplanerne for Natura 2000 områderne vil være tvunget til at tage stilling
til spørgsmålet. Bestyrelsen besluttede, at overveje løsninger, herunder om evt. at
indstille til kommunen, at tingene bringes i orden – enten ved at lave reguleret
surfing i østenden af Vandet Sø eller ved at lave et forbud. Bestyrelsen er jo i dag
enige om, at som det er nu, er det ikke godt. Eventuelt skal spørgsmålet sendes
rundt. Finpudsning kan evt. laves d. 23. marts hvor den endelige beslutning skal
tages.
d. Nationalparkcenter Thy. Bestyrelsen besluttede, at tage ekstra placeringsmuligheder
med (Stenbjerg, Vorupør og Klitmøller) og tage kontakt til myndigheden m.h.p. en
screening. Sideløbende bør der arbejdes med en drøftelse af indholdet – også i de
måneder, hvor besøgstallet vil være lille.
e. Erhverv. Det blev drøftet, hvorvidt nationalparken skal være igangsættende i
processen med også at udvikle erhvervet, som ikke har bidraget meget hverken i
idéfasen eller høringsfasen. Det drejer sig jo ikke bare om markedsføring, men også
at der er aktiviteter – og at der er kvalitet i det, som nationalparken lægger navn til.
f. Zonering. Bestyrelsen drøftede høringssvarene og var enige om, at formuleringerne
omkring, hvad zoneringen betyder, skal gøres klarere. Der var enighed om at bruge
ordet ”hovslag” i stedet for ”ridesti” og at det i mange tilfælde drejer sig om, at lede
de ridende ud til stranden
5. Nationalpark TV. Bestyrelsen tog notatet til efterretning og besluttede dermed, at opgaven
ikke sendes i udbud, eftersom eksperterne ikke kan give et klart svar på, om det skal til
eller ej. I stedet foreslog han, at følgegruppen for Nationalpark TV mødes snarest med
henblik på at udarbejde et beslutningsgrundlag til bestyrelsen for Nationalpark TV
fremadrettet.

6. Ansættelser og bemanding. EF nævnte, at bestyrelsen havde givet en opgave videre til
formand og sekretariat. Else Østergaard Andersen (EØA) nævnte, at spørgsmålet omkring
ansættelsesforhold, som blev drøftet i punkt 3 har gjort, at der ikke er blevet slået en
stilling op. Der arbejdes på en løsning med udlån af en medarbejder hos Skov- og
Naturstyrelsen. Alternativet vil være, at finde et firma, som kan løse opgaven.
7. Biologisk Forening for Nordvestjylland har meddelt, at foreningen fremover ønsker at være
repræsenteret i rådet ved Elsemarie Kragh Nielsen, nu da Tage Leegaard har meddelt, at
han pga arbejdet i Folketinget, må trække sig. Rådet holder valg til bestyrelsesposten
mandag d. 8. marts.
8. Orientering fra formand, øvrige bestyrelse og sekretariat
a. Udvidelse af Nationalpark Thy. Brevet gav ikke anledning til sekretariatet.
b. Ansøgninger til Friluftsrådet. EØA nævnte kort, at Friluftsrådet har vist interesse for
ansøgningen i efteråret og kommer på besøg d. 17. marts for at tale om
”koordinering af formidlingen” med flest mulige samarbejdsparter. Skov- og
Naturstyrelsen, Thisted Kommune, Museet for Thy og Vester Hanherred,
Støtteforeningen for Nationalpark Thy, Jægerforbundet, Grejbank Nordvest,
Biologisk Forening for Nordvestjylland, Museumscenter Hanstholm, Hanstholm
Naturskole og Limfjordscentret er inviteret til at deltage i mødet.
c. Delegationspapir og arbejdsbeskrivelse. EF nævnte kort, at det er sat i bero indtil
samarbejdsaftalen foreligger.
d. Temacenter Stenbjerg Landingsplads. EØA nævnte kort, at indretningen er i fuld
gang. DSV foreslog, at Thisted Kommune sætter et skilt op ved rundkørslen, der
viser ned til temacentret.
9. Mødeplan. DSV foreslog, at overveje behovet for at kunne bruge flere møder eller en
heldags workshop på prioritering, når nationalparkplanen er godkendt.
a. Tirsdag d. 23. marts kl. 19-22. Bestyrelsesmøde (de væsentligste punkter vil være
samarbejdsaftalen samt godkendelse af Nationalparkplan).
b. Lørdag d. 10. april kl. 9-17. Ekskursion m. ledsager til Lille Vildmosecentret
c. Onsdag d. 28. april kl. 19-22. Bestyrelsesmøde
d. Mandag d. 14. juni kl. 19-22. Bestyrelsesmøde
e. Fredag-søndag d. 18-20. juni (3 hele dage). Ekskursion.
10. Eventuelt. Intet.
Med venlig hilsen

Ejner Frøkjær
bestyrelsesformand

