ENDELIGT
Nationalpark Thy
Søholtvej 6
DK-7700 Thisted
Tlf. +45 97 97 70 88
thy@danmarksnationalparker.dk
www.nationalparkthy.dk

Møde i Nationalpark Thys bestyrelse
Søholt, d. 14. juni kl. 19-22
Deltagere:

J.nr.
Ref.: EØA
Dato: 25. august 2010

Bestyrelsen
Ejner Frøkjær (EF)
Lone Mark (LM)
Bodil Gyldenkerne (BG)
Sisse Wildt (SW)
Tage Espersen (TE)
Mona Kyndi (MK)
Helle Sievertsen (HS)
Jan S. Kristensen (JSK)
Jacob Funder (JF)
Elsemarie Kragh-Nielsen (EKN)
Hans Buck (HB)
Ole Westergaard (OW)
Jytte Nielsen (JN)
Afbud: Ditte Svendsen (DSV)
Sekretariatet:
Ib Nord Nielsen (INN, vedr. punkt 1)
Else Østergaard Andersen (EØA, referent)
Dagsorden:
1. Turen til Norge & Sverige – sidste nyt (bilag 1 inkl. flybilletter blev uddelt på mødet). Ib
Nord Nielsen gennemgik kort ekskursionsplanen.
2. Godkendelse af dagsorden. Dagsordnen blev godkendt. EF nævnte, at der af tidsmæssige
hensyn er emner, som er udskudt til senere.
3. Godkendelse af referat (bilag 2). Referatet blev godkendt.
4. Disposition til statusrapport for etableringsfasen for Nationalpark Thy (bilag 3). EØA
gennemgik kort dispositionen. Målgruppen er nationalparkens bestyrelse og råd samt
medlemsorganisationerne. SW spurgte, om der ikke er et krav om en afrapportering. EØA
nævnte, at der er krav om årsregnskab, men at SNS ikke udarbejder regnskab for
etableringsperioden, da den er skæv i forhold til regnskabsåret i øvrigt. EØA fandt, at der
var en værdi i en særskilt rapportering af etableringsfasens resultater.
5. Agger Tange – kiosk- og toiletbygning (bilag 4). EF gennemgik kort forhistorien og nævnte,
at SNS i projektet omkring Adgang til Nationalpark Thy bl.a. har budgetteret med 1 mio. kr
til et fugleskjul ved Agger. EF nævnte, at der kunne være mulighed for at lave noget fælles
mellem nationalparken og de forskellige parter i AFF-projektet. Drift og tilsyn på stedet bør
løses ved hjælp af samarbejdsparter, fx færgefarten, Thisted Kommune og Energi ThyMors. Værdien af formidling og udkigsmulighed for fugle og sæler blev drøftet. LM fandt det
vigtigt at opprioritere en bygning på stedet, men ikke at det skal være en erstatning for
det, der laves ved lagunesøerne tættere på Agger. JN nævnte, at det er et af
nationalparkens ”modtagepunkter” og foreslog, at materiale fra undersøgelsesprojektet
indgår i arbejdet. MK foreslog, at man overvejer hvordan man kan inddrage frivillige i

projektet. HB fandt mulighed for medfinansiering fx fra Energiselskabet interessant også
selvom det relativt er små årlige bidrag. Bestyrelsen besluttede at fremrykke projektet. En
styregruppe blev nedsat med LM og TE. Styregruppen blev anbefalet at supplere sig med to
medlemmer fra rådet. Det blev besluttet at personer udenfor bestyrelse og råd, herunder
fx repræsentant fra DOF, kan være med i en projektgruppe under styregruppen.
6. Ansøgning fra Skov- og Naturstyrelsen om medfinansiering af toilet (bilag 5). OW nævnte,
at trafikken i år til stedet er den dobbelte af sidste år. Behovet blev drøftet, bl.a. om det er
for lidt med et enkelt toilet, da mange kommer i busser. Ligeledes blev det drøftet, hvordan
man sikrer, at Nationalpark Thy ikke medfinansierer noget, som Skov- og Naturstyrelsen
har som del af sin opgave og der var flere, der spurgte til om dette vil være den første i en
række af lignende ansøgninger. Det blev understreget, at Skov- og Naturstyrelsen selv må
stå for driften. JSK fandt, at der indtil nu bruges for lidt midler på naturbeskyttelse.
7. Undersøgelse af friluftslivet effekter på naturen ved Vandet Sø (bilag 6). EF nævnte, at der
er faldet en dom i sagen, som Thisted Kommune var involveret i vedr. adkomst til søens
østlige ende. EKN fortalte kort om styregruppens arbejde og at Cowi er valgt til at
udarbejde en slags konsekvensvurdering omkring friluftsliv og fugle. SNS, DOF og BFN har
tilbudt at bidrage med optællinger. Bestyrelsen anmodes om at godkende igangsættelse af
undersøgelsen. Oplægget blev drøftet indgående. Styregruppen understregede, at
undersøgelsen ikke giver svar på alle spørgsmål, man måtte have, men har karakter af at
udarbejde en statusrapport. Desuden blev det understreget, at bestyrelsen ikke har nogen
mulighed for at regulere aktiviteterne. JF bad om, at bestyrelsen forholder sig kritisk til
resultaterne. MK fandt det godt, at man inddrager frivillige i tællingerne. Bestyrelsen
godkendte igangsættelse af undersøgelsen.
8. Udkast til revideret budget 2010 (bilag 7 – samt bilag 8 udleveret på mødet). EF
redegjorde kort for forløbet omkring bevillingen til Nationalpark Thy. EØA gennemgik
oplægget til revideret budget, selvom nye oplysninger vedr. cykelstiprojektet vil betyde, at
budgettet skal revideres endnu engang. Det blev besluttet, at der til budget vedr.
arbejdsgrupper under rådet, skal foreligge en ansøgning. MK nævnte, at der bør være
ansøgninger fra de respektive arbejdsgrupper og der dermed skal være et beløb til
arbejdsgrupperne. EKN spurgte, hvornår vi laver budgettet for 2011. EØA nævnte, at
planen er et oplæg til budget på bestyrelsesmødet i oktober. JN spurgte til BFN’s ”Naturen i
Nationalpark Thy” og foreslog, at vi skal have noget på hylderne og tjene nogle penge.
Ejner opsummerede, at budgettet nu er arbejdsredskabet,. Bestyrelsen godkendte
budgettet på det foreliggende grundlag vel vidende, at der vil være ændringer til
godkendelse på næste møde. (Godkendt revideret budget vedhæftet referatet)
9. Bevilling fra Friluftsrådet. EF ridsede forløbet op inkl. det vilkår, at formidlingskoordinatoren
ikke ansættes i staten. EF havde taget kontakt til Skov- og Naturstyrelsen med henblik på
at få løst dette uden at skulle lave endnu en samarbejdsaftale med en anden instans for at
kunne ansætte en formidlingskoordinator. EF og EØA tilbød desuden Friluftsrådet at mødes
med dem for at drøfte en løsning. EF fik efterfølgende at vide af Agnete Thomsen fra SNS,
at der var aftalt møde mellem Friluftsrådets formand, Lars Mortensen og
departementschefen i Miljøministeriet, Marianne Thyrring. EF har efterfølgende været i
kontakt med Lars Mortensen, som har meddelt, at der skal være bestyrelsesmøde i
Friluftsrådet d. 18. juni og at man overvejer at gøre en enkelt undtagelse fra reglen vedr.
ansættelsesforhold. EF nævnte, at Nationalpark Thy dermed ikke har fået en brugbar
løsning på længere sigt og at samarbejdsaftalen med SNS nok bør ændres. Mona fandt det
krænkende, at Miljøministeriet holder møde med Friluftsrådet om en sag vedr. en bevilling
fra Friluftsrådet til Nationalpark Thy. JF fandt, at bestyrelsen bakker formanden op om den
stemme, nationalparken bør have og at det var utilstedeligt, at Miljøministeriet går
udenom. Han og Jan har desuden tilkendegivet utilfredshed overfor Friluftsrådet med
mangel på lokal indflydelse.
10. Rådet anmoder om at få en bestyrelsesrepræsentant i arbejdsgruppe vedr. erhverv. Hans
foreslog, at Thisted Handel og Industri deltager i arbejdet. EF fandt, at styregruppen bør
bestå af medlemmer af nationalparkens organisation. Hans blev valgt.
11. Orientering fra formand, øvrige bestyrelse og sekretariat
a. Arbejdsgrupper:

i. Frivilligindsatsen. Mona nævnte, at gruppen er ved at være parat til at få
skrevet et kommissorium. Det første projekt har været at få temacentret ved
Stenbjerg Landingsplads op med frivillige, herunder også medvirken til
ansættelse af stillingen dernede og kurset for frivillige formidlere. Et næste
kursusforløb vil kræve justeringer ift. det første forløb. Der er stort behov for
at få koordineret alle de frivillige på tværs af de mange interessenter – det
gælder også naturplejeprojekter m.m.
ii. Nationalpark TV. Jytte nævnte, at der er fastsat et møde på onsdag. Else
nævnte, at kontrakten snart skal skrives under. Jan nævnte, at det bør
synliggøres, at ikke alt vedrører Nationalpark Thy – fx arkivmateriale, der
anvendes. Ejner nævnte, at det sker på baggrund af den aftale der er
omkring genudsendelser. Mona nævnte, at det på et tidspunkt har været
nævnt, at man kunne lave noget sammen med andre nationalparker.
iii. Vilkår for sponsorater til Nationalpark Thy. Sisse nævnte, at der har været
tænkt tanker, men at der ikke har været et møde endnu. Hun indkalder til et
møde. Ejner foreslog, at det bliver snart.
b. Ansættelse af Annette Buck. EF ridsede kort op omkring forløbet. Bestyrelsen havde
bemyndiget EF, MK og EØA til at ansætte en medarbejder til temacenter Stenbjerg
Landingsplads. Der var 46 ansøgere med stor spredning, 3 blev indkaldt til samtale
og den bedst kvalificerede er blevet ansat. Den principielle holdning har været, at
det hverken skal være til skade eller gavn, at hun er gift med et
bestyrelsesmedlem. Annette tiltrådte 1. juni og ansættelsen løber til og med
oktober. Hun er i fuld gang med at organisere de frivillige i projektet.
c. Digitale fortællinger – et EU-projekt hos Visit Nordjylland. EØA nævnte, at hun på
vegne af Nationalpark Thy har sagt ja til at deltage i et projekt i relation til
Nordjyske Fortællinger. Nationalpark Thy (og fx Museet for Thy og Vester
Hanherred) refunderes for de timer, vi lægger i projektet. Den digitale fortælling i
Nationalpark Thy har 15-årige som målgruppe og tager udgangspunkt i Stenbjerg
Landingsplads.
d. Tænketanken Mobilitetsudfordring Nordjylland. EØA nævnte, at Nationalpark Thy er
blevet medlem af tænketanken på initiativ fra Aalborg Universitet. Medlemsskabet
koster 5.000 kr årligt i 2 år og dækker deltagelse i workshops, materiale, m.m.
Derudover er det et godt udgangspunkt for samarbejde mere generelt med Aalborg
Universitet. Første workshop har været afholdt på Stenbjerg Kro d. 27. maj.
e. Pilotprojekt omkring frivillige på private arealer i Nationalpark Thy. EØA nævnte, at
Friluftsrådet havde taget initiativ til et møde om, hvordan man kan inddrage
frivillige i relation til privatejede arealer i Nationalpark Thy. En række parter inkl.
arbejdsgruppen omkring frivillige har deltaget i et møde i maj. Resultatet blev et
forslag om at lancere koncepter for dette på den europæiske nationalparkdag i
2011.
12. Mødeplan:
a. 18. august kl. 19-22
b. 18. september kl. 9-16
c. 14. oktober kl. 19-22 (bl.a. godkendelse af budget 2011)
d. 13. december kl. 19-22
13. Eventuelt. Intet

