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REFERAT
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Jytte Nielsen
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Jan S. Kristensen
Sisse Wildt
Jacob Funder
Afbud: Lone Mark
Sekretariat:
Else Østergaard Andersen (referent)
Ib Nord Nielsen
Ejner Frøkjær (EF) bød velkommen og håbede, at de overfyldte dagsordner svinder ind i 2010
– og nævnte, at Jacob vil være forsinket.
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt.
2. Referat fra møde d. 5. november i bestyrelsen. Referatet fra mødet d. 5. november er
godkendt.
3. Nationalparkplanen + bilag. Bilagene 8, 11, 13, 15, 19 – samt bilag 13 blev drøftet.
Bilag 8 – overgangszoner. Forslaget blev drøftet især niveauet for den øgede indsats. Flere
fremhævede, at prioritering må foretages, når nationalparkens økonomi er kendt evt. fra år
til år. Bilag 11 – fårehyrdning. Forslaget blev drøftet. Det blev fastslået, at der ikke er tale
om en gård, der finansieres af nationalparken, men at der fx kan være tale om en lille
privatejet gårdbutik på Vangsåheden. Nationalparken skal kun ”understøtte” projektet, som
skal foregå i privat regi eller ved hjælp af frivillige. Der var enighed om, at fårehyrdning
skulle foregå nær kystbyerne på steder, hvor der ikke er adgangsforbud i fuglenes
ynglesæson. Bilag 13 – Vandet Sø. Henvendelse fra Jon Johnsen til Ejner Frøkjær (EF) blev
omdelt, bredejerne ønsker ikke surfing. Kompromisforslaget blev drøftet og man
besluttede, at tage en afstemning, og i udkastet til nationalparkplan markere både

flertallets og mindretallets holdning. 6 stemte for en indstilling om et forbud mod surfing i
Vandet Sø, 5 stemte for kompromis-forslaget, 1 afholdt sig fra at stemme. Det blev
besluttet, at forslaget præsenteres som forslag a (et flertal i bestyrelsen) og b (et
mindretal i bestyrelsen) til bilag 13. Ditte Svendsen (DSV) bad om at det blev undersøgt
om man kan indstille til forbud mod surfing alene eller der er tale om et forbud mod al
sejlads. Tage Espersen nævnte, at hvis der ikke kan laves et forbud mod surfing uden at
det er forbud mod sejlads, er situationen en anden. Bilag 15 – Gennemgående ridestier.
Forslaget blev drøftet og det blev foreslået, at man overvejer, om man kan tage betaling
for smalle brugergrupper, fx med en mulighed for at kunne købe ridekort (svarende til
fiskekort). Bilag 19 – Nationalparkhjælpere. DSV nævnte, at erfaringen er, at man ikke
betaler for ydelsen udover fx tøj og udstyr. Opgaverne indgår i arbejdet omkring
frivilligindsatsen. Bilag mere generelt. Det blev drøftet, hvorvidt prissætningen på de
enkelte bilag skal indgå i det færdige oplæg, der udsendes. EF nævnte, at planen jo er
grundlaget for bevillinger, og at for konkrete beløb, kan påvirke, hvor meget der vil gives
penge til – men at det også kan bruges til at vise et højt ambitionsniveau, der kan vise at
man kan markere sig over et gennemsnit. Det blev besluttet, at al økonomi i bilagene – og
at talgrundlaget kvalificeres under høringen til intern brug. Selve planen: Planen og
bestyrelsens forslag til ændringer blev gennemgået og godkendt løbende. Forløbet omkring
miljøvurderingen blev drøftet og det blev besluttet, at sekretariatet sender
miljøvurderingen i udkast til bestyrelsen 18. december på mail, med svarfrist 2. januar
(brug ”svar til alle”). Miljøvurderingen offentliggøres senest 5. januar på hjemmesiden. Det
blev besluttet at medsende en læsevejledning, der klart beskriver, hvad det særligt er,
bestyrelsen skal forholde sig til. Økonomiafsnittet blev besluttet taget ud af selve planen,
idet de økonomiske overslag i stedet bør indgå i et følgebrev til ministeren, når den
endelige plan er vedtaget. Tage Leegaard (TL) nævnte, at et medlem af nationalparkrådet
mente, at det var rådets fremmeste opgave at give råd til bestyrelsen i sager af større
betydning. Vekommende ønskede at gøre opmærksom på, at man som rådsmedlem kan
komme med forslag til ændringer under høringsfasen. EF fandt, at det var fair med den
proces, der har været og at alle indspark i høringsfasen ville være velkomne.
4. Budgetter:
a. Revideret budget for etableringsfasen (vedhæftet referatet). Ejner gav ordet til
Ole W. og gik ud mens formandens honorar blev drøftet. Bestyrelsen drøftede
oplægget. Der var enighed om vederlagets størrelse for de første 15 måneder og at
bestyrelsesformanden fremad skal notere sit timeforbrug. Bestyrelsen ønsker at
overveje en beskrivelse af formandens opgaver. Ændringerne i det reviderede
budget blev gennemgået og godkendt. EF nævnte, at med godkendelsen af det
reviderede budget, har bestyrelsen tilstrækkeligt tilkendegivet, at man kan ansætte
medarbejdere eller købe konsulenthjælp til sekretariatet. EF bad om frihed til at
ansættelse eller indkøb af konsulenthjælp løses mellem formand og leder. Mona
nævnte, at der er behov for en lønnet medarbejder omkring frivilliggruppen. Ditte
nævnte, at man måske kan se, hvem der kan ”indkøbes” til kortere opgaver fra
organisationer i området.
b. Budget for de sidste 3 kvartaler i 2010 (vedhæftet referatet). Bestyrelsen
drøftede oplægget og det blev foreslået, at der sættes midler af til uddannelse af
folk i turistbranchen, flere midler til diverse projekter efter ansøgning, mere i løn til
ansatte, forskning, undersøgelser, bøger m.m. Det blev besluttet også at budgettere
med indtægter. Derimod tages udgift til indretning af informationscenter i Stenbjerg
ud, da udgifterne vil blive afholdt allerede over etableringsbudgettet. Det blev
besluttet, at EØA reviderer budgettet udfra det nævnte, og EF sender det til Skovog Naturstyrelsen.
5. Nedsættelse af arbejdsgrupper o.l.: Frivillige, Forskning og Nationalpark TV. Mona
Kyndi (MK) fortalte, at frivilliggruppen har haft et møde og drøftet overordnet, hvad man
vil – og hvad der skal ske konkret ved Stenbjerg Landingsplads, som bliver et pilotprojekt
med delvis bemanding og aktiviteter, der tager udgangspunkt i området omkring infocentret. Der arbejdes med et netværk af samarbejdsparter, fx Foreningen til bevarelse af
Stenbjerg Landingsplads og turistforeningen. Næste møde holdes i december på Stenbjerg
Landingsplads. Rådet er kommet med et forslag til en forskningsarbejdsgruppe som input

til bestyrelsen, som blev drøftet. Bestyrelsen anmodede om, at feltet omkring forskning
bredes ud, så det ikke kun handler om natur – og at arbejdet kan ses som et oplæg i
relation til den strategi, som bestyrelsen senere skal vedtage omkring forskning.
Holdningen var desuden, at man ikke skal snakke ”mursten” før strategien er lagt. Hvis
forslaget skal forstås sådan, at der også er ønske om igangsættelse af et konkret
forskningsproces, kan sendes en ansøgning til bestyrelsen. Kommissoriet for
arbejdsgruppen skal ændres i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning og
behandles på næste møde i bestyrelsen. Nationalpark TV. En følgegruppe blev nedsat. Jytte
Nielsen deltager fra bestyrelsen, Finn Jorsal, Harry Hjaltelin og Finn Søgaard har meldt sig
fra rådet.
6. Høringssvar til Vejdirektoratet omkring vejvisning til nationalparker. Bestyrelsen
godkendte forslaget til høringssvar.
7. Forslag til ekskursion
a. Temaer for ekskursion og tidspunkter. Formidling, inddragelse af frivillige,
samspil mellem nationalparken og dens omgivelser blev foreslået som emner.
Det kan fx være til et af de nordiske lande eller England. Tidspunktet blev
fastlagt til 18-20. juni 2010 (1. prioritet) eller 11-13. juni 2010 (2. prioritet).
EØA nævnte, at bestyrelsen desuden er inviteret på en endagstur til Lille
Vildmose-centret lørdag d. 27. februar 2010.
8. Forventningsafstemning i relation til den ansatte leder. Punktet blev udsat til
drøftelse næste gang, EF nævnte, at der tages udgangspunkt i stillingsopslaget og de
værdiord, der ligger i opslaget. Derudover er der nogle konkrete ting, der skal fastlægges
omkring bemyndigelser o.l.
9. Orientering fra formanden, den øvrige bestyrelse, rådet og sekretariatet:
a. Bevillingsskrivelse fra Skov- og Naturstyrelsen vedr. startkapital (bilag 7). Der er
nu en startkapital til etableringsfasen på 6 mio. kr.
b. Samarbejdsaftale med Skov- og Naturstyrelsen om administrativ bistand. DSV
nævnte, at den ligger i departementet. Snarest muligt sendes den til EF og EØA,
som vurderer om den kan underskrives.
c. Henvendelse fra Dansk Vandrelaug (DV) vedr. offentlig adgang og jagt i
nationalparken. EF nævnte sagen og henvendelsen fra DV. Else nævnte, at
spørgsmålet sorterer under lodsejeren, ikke nationalparken. DSV nævnte, at
SNS har besvaret henvendelsen som lodsejer. Jacob Funder (JF) spurgte, om
der er forholdsregler, der ikke er blevet overholdt. DSV nævnte, at SNS har
kontaktet det jagtkonsortium, der har lejet jagten. Der har ikke været
sikkerhedsmæssige problemer, men der har været dårlig kommunikation mellem
den enkelte jæger og skovgæsten. SNS har beklaget og nævnt, at det ikke skal
gentage sig. JF spurgte, om problematikken handler om skiltning. DSV nævnte,
at SNS pr princip ikke skilter ved jagt og at det stiller større krav til jægerne,
som er der på publikums præmisser.
d. Møde m. Thisted Kommune vedr. opsætning af vejskilte. EØA orienterede kort.
Kommunen kommer med et oplæg til, hvor vejskilte og vejvisere sættes op i
løbet af vinteren og der laves en aftale om, at kommunen sætter skiltene op.
e. Thisted Kommunes afgørelser i medfør af planloven og naturbeskyttelseslovens
§3. EØA spurgte, om bestyrelsen ønsker at blive orienteret løbende om alle
afgørelser, hvor Nationalpark Thy er klageberettiget. Det blev besluttet, at
sekretariatet afgør, i hvilke tilfælde det er nødvendigt og at, hvor sekretariatet
er i tvivl, kan man kontakte de enkelte organisationer. I tilfælde af, at en af
organisationerne, der også er klageberettiget, sender en klage, orienteres
nationalparksekretariatet herom.
f. LIFE+ til bekæmpelse af Rosa rugosa. DSV orienterede kort om, at SNS og
Thisted Kommune har fået midler til et LIFE+ projekt om bekæmpelse af Rosa
rugosa. Det kommer til at foregå i habitatområde på Hanstholm-knuden udenfor
nationalparken.
10. Mødekalender i første halvår 2011. Blev vedtaget som følger:
a. Mandag d. 25. januar kl. 19-22.
b. Torsdag d. 4. marts kl. 19-22 (evt. fælles møde med rådet)

c. Tirsdag d. 23. marts kl. 19-22: Godkendelse af nationalparkplanen
d. Onsdag d. 28. april kl. 19-22.
e. Mandag d. 14. juni kl. 19-22. (aflyses evt. afhængigt af ekskursionen)
11. Eventuelt. Turen til Lille Vildmose planlægges til også at være for ægtefæller.
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