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Rådsmødet.

Jens Roesgaard (JR) bød velkommen og ønskede tillykke til Tage Leegaard (TL) med valget til
byrådet og posten i folketinget. TL nævnte, at han prioriterer arbejdet højt i nationalparkrådet
og –bestyrelsen.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra møde d. 5. oktober. Referatet blev godkendt. Jon Johnsen
(JJ) nævnte, at rådet bør have alt materiale inkl. bilag til bestyrelsesmøderne. Else
Østergard Andersen (EØA) nævnte, at der arbejdes på at lave en fælles dokumentportal til
råd og bestyrelse, hvor materiale lægges ud. Rådet fandt, at det vil være godt og ser frem
til dette.
3. Fællesmødet bestyrelsen og rådet d. 20. oktober. JR bad om, at rådet prioriterer
deltagelse i de fælles møder. Næste møde bliver måske primo marts 2010. Harry Hjaltelin
(HH) foreslog, at lægge mødet efter d. 21. marts, da han er bortrejst.

4. Orientering fra formand og leder
Møde i Dialogforum 10. nov. og 20. okt. Jens nævnte, at det er et uformelt organ, hvor
man berører det der rører sig i bestyrelsen, rådet og sekretariatet. Noter fra møderne vil
blive lagt på den fælles dokumentportal.
Ansøgning om tips- og lottomidler til forbedringer fra friluftslivet. EØA nævnte, at
nationalparken har søgt Friluftsrådet om tilskud til ”frivilligindsats (uddannelse og
koordinering), samt ”Nationalpark TV” i alt knap 2,8 mio. kr.
Møde med Thomas Federspiel (TF). Jens orienterede kort om, TF interesserer sig for
udviklingen af natinoalparken, samt især processen omkring etablering af
Nationalparkcenter Thy.
Møde med Thisted Kommune om opsætning af vejskilte. EØA nævnte, at Thisted Kommune
har lavet en skitse til, hvor skilte der viser ind i nationalparken skal sættes op. De regner
med at kunne sætte skilte op i de første måneder af 2010.
5. Orientering fra bestyrelsesmøder 8. okt. og 5. nov. ved bestyrelsesmedlemmet. TL
fortalte, at en vicedirektør fra Skov- og Naturstyrelsen (SNS) deltog på mødet d. 8. oktober
og det blev drøftet, hvordan samarbejdsforholdet mellem SNS og Nationalpark Thy (NPT)
skal være og at det blev gjort klart, at NPT er et selvstændigt organ. Jan S. Kristensen
(JSK) nævnte, at SNS også pointerede, at de som lodsejer har interesse i nationalparken.
Ejgil T. Andersen (ETA) foreslog, at de danske nationalparker sammen koordinerer
indsatsen. JJ nævnte, at SNS har foreslået en række ting til nationalparkplanen som kan
give midler til SNS fra NPT. JJ nævnte, at bestyrelsen jf. loven bestemmer. Jens Brolev
(JB) nævnte, at der er lagt op til, at nationalparken skal betale for noget, staten i øvrigt
burde betale. JSK nævnte, at der er tale om relevante projekter, hvor NPT ønsker, at det
skal gå hurtigere end i SNS’ driftsplan.
JR foreslog, at rådet laver en politik om, hvad NPT kan støtte. JSK nævnte, at han
forventer at bestyrelsen fastlægger en politik på et tidspunkt. TL nævnte, at noget af det
der gives penge til også er markedsføring, men at formanden bør kunne vurdere.
TL ønskede en tilkendegivelse fra rådet vedr. bestyrelsens mulige kompromis omkring
surfing på Vandet Sø. JB nævnte, at mange organisationer ønsker surfing forbudt på
Vandet Sø og at det er uvist, om der kan skabes adgang. JB foreslog, at rådet går ind for,
at Vandet sø er ”lavaktivitetszone” som ikke harmonerer med surfing. JR bad om, at emnet
drøftes under nationalparkplanen.
6. Arbejdsgrupper. JR foreslog, at rådsmedlemmer gerne påtager sig en tovholderfunktion i
arbejdsgrupper og at grupper afrapporterer på rådsmøder.
Inddragelse af frivillige. Mads Kjærgaard (MK)nævnte, at der har været holdt et
møde og at man i første omgang koncentrerer sig om delvis bemanding af
informationscentret i Stenbjerg og holder næste møde der med formanden for
Foreningen til bevarelse af Stenbjerg Landingsplads i december. JSK nævnte, at det
er nødvendigt at få en ansat til at hjælpe med koordineringen. JR foreslog, at der
bliver en tovholder for gruppen, som gerne må være fra rådet.
a. Rammer og organisering af forskning. Niels Odder (NO) har udarbejdet et notat
efter sidste møde og foreslog, at bestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe. JR har
talt med DN, DOF, BFN, Museet for Thy og Vester Hanherred samt Ungdomsuddannelserne, som alle har vist interesse. NO foreslog, at man starter ud med
natur og miljø. Arbejdet kan spænde fra en koordinering af en forskningsindsats og
til en bygning med forskningsfaciliteter/feltstation. Finn Jorsal (FJ) nævnte, at
forskning kan være både rekvireret arbejde eller samarbejde og opfordrer til at
gruppen også drøfter formidling af forskning. TL foreslog Aalborg Universitet og
Vækstforum som samarbejdsparter. JSK nævnte, at DOF ønsker en feltbiologisk
station i et grønt partnerskab med foreninger og foreslog Hanstholm Fyr. JJ
foreslog, at forskningen knyttes til Nationalparkcentret af hensyn til formidlingen.
Hans Christian Mikkelsen (HCM) foreslog, at man koncentrerer sin daglige drift og at

restaurering af Hanstholm Fyr må være NPT uvedkommende. JR fastslog, at det er
ikke givet at der er tale om et fysisk sted. Et enstemmigt råd anbefalede etablering
af arbejdsgruppen overfor bestyrelsen.
b. Nationalpark TV
EØA nævnte, at Nationalpark TV sendes første gang 24. dec. FJ nævnte, at både
lærere og elever gerne deltager og TL, at BFN også gerne bidrager. FJ, HH (inden jul
og efter påske) og Knud Søgaard (KS) meldte sig. KS nævnte, at han og ETA har
drøftet en række emner med Jytte og Charlotte fra museet, bl.a. omkring Lodbjerg
Fyr.
c. Assistance til arbejdet i grupperne. JR nævnte, at der er sat lidt midler af til rådets
arbejde og at ansøgningen til Friluftsrådet selvfølgelig kan være en del af det. Nogle
professionelle eller semi-professionel assistance. JJ nævnte, at man kan medbringe
en diktafon og hans sekretær kan skrive referat, hvis der er behov. JR takkede for
tilbuddet.
7. Nationalparkplanen – herunder rådets rolle og engagement.
JR nævnte, at planen primært har været et bestyrelsesanliggende, som det har været
svært for rådet at nå at engagere sig i. Bestyrelse og råd blev nedsat sent og planen skal
være hurtigt færdig. EØA nævnte, at forsinkelse i arbejdet med Natura 2000 planerne gør,
at NP planen skal revideres inden for få år. JB opfatter det som et plus, at man kan
finkorrigere planen relativt hurtigt. HH foreslog, at revisionen bruges aktivt. JR foreslår, at
rådet holder et møde i uge 1 om planen og et møde i uge 5, hvor beslutter sig for
eventuelle kommentarer og synspunkter til bestyrelsen. Bestyrelsen overvejer et
fællesmøde primo marts med rådet. JJ nævnte, at nationalparkplanen er det væsentligste
som bestyrelsen overhovedet kommer til at beskæftige sig med og bad formanden om at
sige til Ejner Frøkjær, at rådet har krav på at få planen inden den sendes ud i
offentligheden. JR spurgte, om det er et generelt ønske. JJ og NO ønskede at det sker. TL
foreslog, at rådet får planen tilsendt torsdag samtidig med bestyrelsen og at rådet forinden
kan klæde bestyrelsesmedlemmet på til møde i bestyrelsen tirsdag d. 1. december. De
enkelte rådsmedlemmer kontakter TL (jestrup@email.dk) og bedes præcisere klart, hvor
problemerne er.
Tage nævnte, at BFN ikke ønsker surfing på Vandet Sø. Rådet drøftede spørgsmålet og et
markant flertal i rådet bad om at rådets medlem i bestyrelsen henstiller til, at det ikke
fremover skal være tilladet at surfe. Et mindretal fandt dog, at bestyrelsesformandens
oplæg til et kompromis var i orden, bl.a. fordi bestyrelsen ikke er planmyndighed.
Vejvisning til nationalparker i høring. EØA gennemgik kort vejvisningen og oplægget til
bestyrelsen bl.a. baseret på kommunens forslag. Rådet foreslog, at man anbefaler
bestyrelsen at sende et høringssvar og bede om teksten: ”Nationalpark” (8 stemmer) eller
”Nationalpark Thy” (4 stemmer).
8. Næste møder – 7. januar samt i uge 5 (uge 6). Planen gennemgås på mødet d. 7. januar.
Perioden frem til mødet i uge 5 bruges til at handle af med sin organisation, hvilke råd,
man ønsker at give bestyrelsen i relation til nationalparkplanen. På mødet i uge 5
udarbejdes rådets bemærkninger til planen.
9. Eventuelt
JR bad om at der sendes en ny liste over mailadresser og ønskede god jul og godt nytår.
Møde primo marts besluttes af bestyrelsen.
Venlig hilsen,
Jens Roesgaard

