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Referat fra møde i Nationalpark Thys bestyrelse
Søholt, d. 23. marts 2010 kl. 19-22
REFERAT

J.nr.
Ref.: EØA
Dato: 7. april 2010

Deltagere:
Bestyrelsen:
Ejner Frøkjær
Jytte Nielsen
Helle Sievertsen
Elsemarie Kragh Nielsen
Jan S. Kristensen
Lone Mark
Bodil Gyldenkerne
Tage Espersen
Ditte Svendsen
Hans Buck
Sisse Wildt
Afbud fra:
Ole Westergaard
Mona Kyndi
Jacob Funder
Sekretariat:
Ib Nord Nielsen
Else Østergaard Andersen (referent)
Dagsorden:
1. Velkommen til et nyt bestyrelsesmedlem fra rådet. Ejner Frøkjær (EF) bød velkommen til
Elsemarie Kragh Nielsen (EKN).
2. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt.
3. Godkendelse af referat (bilag 1) Referatet blev godkendt med en enkelt rettelse vedr. 8a.,
der skulle være formuleret ”Brevet gav ikke anledning til bemærkninger”.
4. Samarbejdsaftale mellem Skov- og Naturstyrelsen og Nationalpark Thy.
a. Indstilling fra bestyrelsesformanden (bilag 2)
b. Aftaleudkast som det indstilles godkendt (bilag 2a)
c. Aftaleudkast med markerede ændringer (bilag 2b)
EF nævnte, at nationalparkrådet på baggrund af det aftaleudkast, der forelå til
bestyrelsesmødet d. 4. marts, havde lavet et udkast til brev til miljøministeren om at de
fandt, der var uoverensstemmelser mellem lovgivningen ogaftaleteksten. EF har haft
drøftelser med rådets formandskab herom. De seneste ændringer i aftaleteksten (som
fremgår af bilag 2b) førte dog til, at brevet ikke er sendt. Bestyrelsen i Nationalpark Mols
Bjerge har på bestyrelsesmødet d. 17. marts forkastet en tilsvarende samarbejdsaftale.
Aftaleudkastet blev drøftet, ligesom også rådets rolle i forhold til bestyrelsen blev drøftet.
Det foreliggende udkast til samarbejdsaftale blev godkendt med henblik på underskrift,
selvom flere i bestyrelsen udtrykte skuffelse over forløbet. Det blev besluttet, at
kompetencefordelingen mellem bestyrelsen og rådet vil blive taget op i dialogforum.

5. Nationalparkplan.
a. Gennemgang af ændringer og godkendelse af nationalparkplan (bilag 3)
i. s. 6: Grundlaget – Landbruget. Den foreslåede sætning: ”Dette
aftalegrundlag er fortsat gældende og dermed grundlæggende vilkår for
nationalparkplanen” blev besluttet slettet.
ii. s. 32, 42, 54 og 56: Friluftsgård – på baggrund af Friluftsrådets anbefaling.
Adgangsforhold for børn og unge blev nævnt, men ændringen vedtaget.
iii. s. 45: Zonering – flere. Det blev besluttet at lave enkelte justeringer til
teksten i øvrigt mhp. at præcisere afsnittet.
iv. s. 52: Læhegn – flere, især jægere. Jytte Nielsen (JN) foreslog, at læhegn
som kulturhistorisk indikator bør være med. Det blev besluttet at tilføje som
følger: ”…eller har stor kulturhistorisk værdi, vægtes dette højere…”
v. s. 53: Kulturhistorie. Ændringerne blev godkendt som forelagt.
vi. s. 58: Udvikling af erhvervslivet. Ændringerne blev godkendt som forelagt.
vii. s. 60: Udvidelse af nationalparken. Ændringerne blev godkendt som forelagt,
Jan S. Kristensen (JSK) bad dog om at få en mindretalsudtalelse ført til
protokols, idet han fandt det ærgerligt, at en række forslag, som Dansk
Ornitologisk Forening har rost, nu er taget ud.
viii. s. 62: Vandløbslov og okkerlov. Ændringerne blev godkendt som forelagt.
b. Gennemgang af ændringer og godkendelse af bilag til nationalparkplan (bilag 4).
Det blev besluttet at tydeliggøre, at bilagene er eksempler på projekter.
i. Bilag 5 Vang Sø. Ændringerne blev godkendt som forelagt.
ii. Bilag 6 Flade Sø. Ændringerne blev godkendt som forelagt.
iii. Bilag 8. Overgangszoner. Det blev besluttet at overveje formuleringerne
igen, således at det bliver tydeligere, at naturgevinsten er størst på de
fugtige arealer og at det er vigtigt, at krondyrene fortsat kan finde skjul.
iv. Bilag 9. Læhegn. Ændringerne blev godkendt som forelagt.
v. Bilag 12 Nationalparkcenter Thy. Ændringerne blev godkendt som forelagt.
vi. Bilag 13 Vandet Sø. Det blev besluttet at tilføje ”…det tilstræbes at udledning
af næringsberiget vand…”. Ligeledes blev det besluttet at fjerne ordet
”vestenden” i handlingsplanen således at formuleringen i stedet er:
”Bestyrelsen finder, at den nuværende uregulerede surfing på Vandet Sø er
uheldig”.
vii. Bilag 16. Ændringerne blev godkendt som forelagt..
JSK fandt, at det havde været bedst, hvis nationalparkbestyrelsen fortsat havde set
udenfor grænsen. Jytte Nielsen (JN) fandt det vigtigt at skrive, at bilagene er eksempler
på projekter, der kan gennemføres. Nationalparkplanen blev godkendt uden væsentlige
ændringer. Ejner takkede for den udviste fleksibilitet og resultatet.
c. Godkendelse af miljøvurdering af nationalparkplan (bilag 5 – blev ikke færdigt til
mødet). Det har været nødvendigt at afklare med jurister i SNS og BLST, hvilke
krav der stilles. Der skal udarbejdes en sammenfattende redegørelse. Bestyrelsen
bemyndigede formanden til at afslutte denne del af sagen.
d. Brev til miljøminister Karen Ellemann inkl. økonomisk overslag (bilag 6).
i. Det blev besluttet at beskrive budgettet i 2 overskrifter: Nationalparkcenter
Thy og ”Udgifter til nationalparkens drift, udviklingsprojekter og
informationsvirksomhed i øvrigt.” Under ”processen…” tilføjes kort
redegørelse også for idéfasen.
e. Godkendelse af Hvidbog (svar fra Nationalpark Thy til indsigelser og høringssvar,
bilag 7). Hvidbogen blev godkendt som forelagt.
6. Bogprojektet ”Smagen af Thy” (bilag 8). Oplægget blev drøftet, herunder nationalparkens
rolle. Der blev generelt udtrykt en usikkerhed i forhold til bogen og værdien for
nationalparken som eventuel part i projektet i forhold til investeringen. Muligheden af at
nedsætte en arbejdsgruppe, som kunne arbejde med kriterier for støtte til projekter af
denne type blev drøftet, men ikke nedsat. Det blev besluttet at tilbyde Michael Ruby at
komme og fortælle mere om projektet på næste møde.
7. Temacenter Stenbjerg Landingsplads inkl. bemanding. Et statusnotat blev omdelt (er
vedhæftet som bilag til referatet). Situationen blev drøftet, herunder muligheden af i

starten at holde åbent i weekender og på helligdage. Det blev besluttet, at temacentret
skal have åbent hver dag fra 13-17 ved at købe hjælp fra SNS i ca. 2 måneder og samtidig
slå en stilling op med henblik på selv at kunne løfte opgaven på længere sigt. Åbningen
fastholdes til at være d. 1. april kl. 14.
8. Sekretariatets bemanding, herunder ”indkøb” fra SNS. Der blev givet grønt lys til
sekretariatet til at forhandle med SNS om fortsat tilknytning af INN til nationalparken.
9. Orientering fra formand, øvrige bestyrelse og sekretariat. Else Østergaard Andersen (EØA)
nævnte kort, at der er kommet en ændringsbekendtgørelse med den nye afgrænsning. Det
blev besluttet at forlænge kontrakten vedr. produktion af Nationalpark TV med de 6 uger,
der var givet mulighed for i den eksisterende kontrakt, dvs. frem til første uge af juni.
10. Mødeplan
a. Lørdag d. 10. april kl. 9-17. Ekskursion m. ledsager til Lille Vildmosecentret (blev
efterfølgende aflyst pga. for få tilmeldinger).
b. Onsdag d. 28. april kl. 19-22. Bestyrelsesmøde
c. Mandag d. 14. juni kl. 19-22. Bestyrelsesmøde
d. Fredag-søndag d. 18-20. juni (3 hele dage). Ekskursion.
11. Evt. Intet.
Med venlig hilsen

Ejner Frøkjær
bestyrelsesformand

Bilag til referat

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

Status vedr. bemanding af Temacenter Stenbjerg
Landingsplads
Temacenter Stenbjerg Landingsplads er indrettet og klar til åbning 1.
april. Eneste udestående er dermed bemanding af temacentret.
Ansættelse
Bestyrelsen besluttede 25. januar, at der skal være åbent hver
eftermiddag fra 1. april og at der skal ansættes en til at sikre daglig
bemanding af centret og koordinere frivilligindsatsen.
Den manglende afklaring omkring samarbejdsaftalen med Skov- og
Naturstyrelsen betyder, at det ikke har været muligt at ansætte en
medarbejder i nationalparken til at bemande temacentret.
Frivillige
Temacentret er foreslået delvis bemandet med frivillige. Indsatsen fra
arbejdsgruppen omkring organisering af frivillige og et offentligt møde
23. februar har resulteret i, at 25 er tilmeldt kurset på VUC Thy-Mors
om formidling i Nationalpark Thy. Disse 25 har på den ene eller anden
måde lyst til at være med til at formidle nationalparken overfor
besøgende. Den første kursusdag lørdag d. 13. marts deltog 16 af
disse. Kurset er planlagt med 5 mødegange i foråret (sidste gang 3.
maj) og 3 i efteråret.
Selvom der har været en overvældende interesse og meget er faldet
hurtigt på plads, er det urealistisk, at temacentret kan bemandes –
ogsø delvist – med frivillige hver dag fra d. 1. april.
Aftale med andre
Jeg har søgt at indgå aftale om udlån mod betaling af medarbejdere
fra:
 Museet for Thy og Vester Hanherred,
 Thisted Kommune og
 Skov- og Naturstyrelsen, Thy.
Skov- og Naturstyrelsen har 23. marts nævnt, at de kan stille to
skovarbejdere til rådighed fra 1. april. Prisen herfor jf.
samarbejdsaftalen vil maksimalt være 320 kr/t.
Hvis SNS bemander temacentret om eftermiddagen 4 t hver dag i
april-maj er det 61 dage x 4 t á 320 kr er det ca. 78.000 kr. Har vi i
stedet bemanding på lørdage, søndage og helligdage 1. april – 1. juni
er der 23. dage (23 d x 4 t/d x 320 kr/t), hvilket giver en omkostning
på 29.500 kr.
Indstilling
Det indstilles at bestyrelsen drøfter situationen omkring bemanding,
åbningsdag og åbningstider, herunder overvejer muligheden for stadig
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at åbne 1. april med åbent på helligdage og i weekender frem til pinse – eller 1. juni.
Alternativet er at udskyde åbningen fx til pinse eller 1. juni.
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