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Referat af bestyrelsesmøde i Nationalpark Thy
Tirsdag, den 5. maj 2009, kl. 19-22
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VisitNordjylland

På grund af den uafklarede situation omkring udpegning af Niels Jørgen Pedersens afløser i
bestyrelsen var der ingen repræsentant for Dansk Landbrug tilstede på bestyrelsesmødet.

1. TV fra Nationalpark Thy. V/ Rigmor Sams, TV Midt Vest
Ejner Frøkjær bød velkommen til Rigmor Sams og Ole Sørensen, som havde bedt om at få lov
til at præsentere bestyrelsen for en idé om eget TV fra Nationalpark Thy. Formanden
understregede, at bestyrelsen ikke havde penge med til projektet på nuværende tidspunkt,
selvom bestyrelsens interesse for nye tiltag på formidlingsområdet er stor.
Efter introduktion af ideen om TV fra Nationalpark Thy, viste Rigmor Sams en kort sekvens af et
2 timer langt program, som bestod dels af aktuelle studieoptagelser til lejligheden og dels af
programmer, som allerede ligger på lager. Konceptet går ud på, at der kan sendes net-TV 24
timer i døgnet med en variation af programmer, der kører i rotation. Udsendelsen består af en
studiedel, hvor virkemidlerne er aktualitet og uforudseelighed og en naturfilmdel, som kan bestå
af bl.a. materiale fra TV Midt Vest´s Naturrigets arkiv. Studiedelen kan f.eks. optages på én
dag, hver uge, men sendes dagligt. Sammenfattende vil omdrejningspunktet være de gode
historier fra Nationalpark Thy med naturen som udgangspunkt.
Efter gennemgangen stillede bestyrelsen opklarende spørgsmål og diskuterede mulighederne
for en realisering af ideen. Rigmor Sams oplyste, at man i første omgang satsede på, at
”Nationalpark Thy TV” kan ligge streamet på nettet (PC-løsning) og eventuelt senere på den
digitale kanal (TV), som kommer til efteråret. Muligheden for en nationalkanal for alle
nationalparker i Danmark, blev også diskuteret.
1
Nationalpark Thy ● Søholt ● Søholtvej 6 ● 7700 Thisted ● Tlf. 97977088 ● thy@sns.dk

./.

Bestyrelsens holdning til ideen gik fra forsigtig interesse og betænkelighed på grund af
omkostningerne til begejstring og lyst til at gå i gang straks.
Rigmor Sams har efterfølgende fremsendt et uddybende notat om ”Nationalpark Thys egen TVkanal”, som vedlægges referatet.

2. Referat af bestyrelsesmødet, den 2. april 2009
Ejner Frøkjær orienterede om den uafklarede situation omkring udpegning af en afløser for
Niels Jørgen Pedersen. Et nyt bestyrelsesmedlem fra Dansk Landbrug er forhåbentlig på plads
inden næste bestyrelsesmøde. Det er miljøminister Troels Lund Poulsen, som foretager
udpegningen.
Der var ikke fremsendt forslag til ændringer og rettelser af referatet. Formanden gjorde
opmærksom på, at Dansk Idræts-forbund (DIF) ikke var med på referatets liste over
medlemmer til nationalparkrådet. Det er en fejl, som vil blive rettet i det endelige referat.
Til sidst blev der orienteret om det interne kursus, som har været afholdt for de statsansatte
naturvejledere i Thy. Flere bestyrelsesmedlemmer gav udtryk for, at de gerne vil tilbyde sig som
rundvisere i nationalparken, hvis temaet ligger inden for deres særlige interesseområde. Der
blev også ytret ønske om deltagelse i evt. kommende kurser.
Referatet blev godkendt med ovennævnte rettelse.

3. Valg af næstformand
På sidste bestyrelsesmøde blev forretningsordenen for bestyrelsen for Nationalpark Thy
godkendt. Ifølge § 2 skal bestyrelsen vælge en næstformand af sin midte.
Bestyrelsen havde en kort diskussion om formålet med næstformanden. Der var enighed om, at
det er vigtigt at have udpeget en næstformand på forhånd, hvis formanden bliver forhindret i at
udøve sine forpligtigelser i kortere eller længere perioder. Herudover kunne der være
situationer, hvor formanden ønsker en sparringspartner.
Ole Westergaard blev valgt som næstformand.

4. Ansættelse af sekretariatsleder. Ansøgningsfrist den 27. april 2009. Orientering om
de indkomne ansøgninger og om det videre forløb
Formanden fortalte, at der var indkommet 41 ansøgninger til stillingen som sekretariatsleder
ved ansøgningsfristens udløb. Alle har fået skriftlig besked om, at deres ansøgning er modtaget
rettidigt.
Som tidligere aftalt med bestyrelsen har ansættelsesudvalget sorteret ansøgningerne ned til 20,
som der skal arbejdes videre med. En liste med 20 ansøgere blev udleveret til bestyrelsen.
Listen skal behandles med absolut fortrolighed.
De udvalgte ansøgninger ligger til gennemsyn for bestyrelsen på Søholt frem til den 12. maj, kl.
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14. Herefter træder ansættelsesudvalget sammen igen og udvælger de ansøgere, der
indkaldes til en 1. samtale med udvalget den 18. og evt. 20. maj.
Den 28. maj, kl. 19-21 indkaldes 2-3 udvalgte ansøgere til 2. og sidste ansættelsessamtale med
den samlede bestyrelse. Bestyrelsen træffer sit valg samme aften.
Det forventes, at den nye sekretariatsleder kan tiltræde 1. august eller 1. september 2009.

5. Nationalparkrådet. Drøftelse af rådets sammensætning genoptages. Henvendelse fra
”Landsforeningen Ligeværd”, ”Landsbygruppen Thy” og ”LandboThy” er vedlagt.
Ejner Frøkjær beklagede, at bestyrelsen endnu en gang skulle drøfte sammensætningen af
nationalparkrådet. Ansøgningen fra ”Landsforeningen Ligeværd” var ikke forelagt på sidste
bestyrelsesmøde og efterfølgende er der kommet forslag fra ”Landsbygruppen Thy” og
”LandboThy”, som en udløber af beslutningen om, at organisationer der er repræsenteret i
bestyrelsen, også kan deltage i nationalparkrådet.
Herefter udspandt der sig atter en diskussion om repræsentation i både bestyrelse og råd. Der
var enighed om, at når bestyrelsen har sagt a og b så må man også sige c og d. Der udpeges
et nationalparkråd med så stor bredde som mulig.
Herefter var der nogle kommentarer til enkelte foreninger og organisationer:
•

Der var enighed om, at ”Landsforeningen Ligeværd” skal have en plads i rådet med et
lokalt medlem

•

De 2 landboforeninger i Thy – LandboThy og Thy-Mors Familielandbrug - opfordres til at
samarbejde om en fælles kandidat til nationalparkrådet

•

”Landsbygruppen Thy” repræsenterer også landsbyer, som grænser op til
nationalparken

•

Det er vigtigt at understrege, at vi henvender os til turistbranchen og ikke enkeltpersoner
i udvalgte virksomheder. Det er herefter branchens opgave at indstille et medlem til
rådet

Med baggrund i bestyrelsens beslutning om, at der nedsættes et nationalparkråd med stor
bredde, ønskede Friluftsrådet og Danmark Jægerforbund også at indstille et medlem til rådet.
Følgende foreninger, organisationer og enkeltpersoner vil blive tilbudt en plads i
nationalparkrådet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biologisk Forening for Nordvestjylland
Danmarks Naturfredningsforening – Thisted
Thylands Lystfiskerforening
Historisk Samfund for Thy og Vester Hanherred
Egnshistorisk Forening for Sydthy
Danmarks Idræts-forbund
Lodsejerforeningen
Sammenslutningen af økologiske producenter
Turistbranchen (gennem Thy Turistbureau)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ungdomsuddannelserne (gennem Thisted Gymnasium)
Advokat Thomas Federspiel
Støtteforeningen Nationalpark Thy
De uniformerede ungdomskorps i Thy
Friluftsrådet
Danmarks Jægerforbund
Landbruget i Thy
LandsbyGruppen Thy
Ligeværd Thy-Mors

Bestyrelsen besluttede, at der snarest tages kontakt til de enkelte ansøgere med anmodning
om indstilling af medlemmer til rådet med deadline den 27. maj 2009. Enkelte har allerede
peget på kandidater.
Herefter kan bestyrelsen evt. udpege medlemmerne til nationalparkrådet på det ekstraordinære
bestyrelsesmøde den 28. maj.
Når nationalparkrådet er udpeget, vil bestyrelse indkalde rådet til det første møde. På mødet
gives der en generel orientering om nationalparkrådets virke og hvad bestyrelsen forventer af
samarbejdet.

6. Nationalparkplanen. Med udgangspunkt i ”Indkaldelse af ideer, forslag m.v. til
nationalparkplanen”, ”Idékatalog om nationalparkplaner” samt ”Styregruppens
rapport til miljøministeren 1. juli 2005” tages en overordnet drøftelse af
planlægningsarbejdet og bestyrelsens inddragelse heri. Emnet - Naturværdierne i
Nationalpark Thy – gennemgås og drøftes med udgangspunkt undersøgelsesprojektets rapport. Se ”Styregruppens rapport til miljøministeren 1. juli 2005” side 5-7,
11-12 og 35-52.
Bestyrelsen besluttede, at der på de kommende bestyrelsesmøder tages udgangspunkt i
ideoplægget ”Indkaldelse af ideer, forslag m.v. til nationalparkplanen” med hensyn til
overordnede emnevalg og problemstillinger i bestyrelsens arbejde med nationalparkplanen. Der
vil blive lagt vægt på, at Nationalpark Thy betragtes som en helhed. Statsejede og private
arealer planlægges under et med respekt for, at aftalegrundlaget vil være forskelligt.
Genopretningsprojekter og naturpleje kender ingen grænser inde i nationalparken.
Med udgangspunkt i styregruppens rapport fra 2005 gav Ib Nord Nielsen nogle eksempler på,
hvordan hovednaturtyperne i nationalparken kan beskyttes, styrkes og udvikles.
Bestyrelsen fandt, at der foreligger et grundigt forarbejde om naturværdierne i styregruppens
rapport. Der er således meget at bygge videre på, hvad angår status og visioner for
naturområdet. Der blev også lagt vægt på, at planen indeholder visioner for samspillet med
kystbyerne og naturen, naturovervågning og tematisk kortlægning. En overordnet zonering som
instrument for afvejning af forskellige interesser (beskyttelse/benyttelse) blev også drøftet.
Et bestyrelsesmedlem spurgte ind til eventuelle konflikter mellem en zonering og Skov- og
Naturstyrelsens driftsplan. Ditte Svendsen konstaterede, at der ikke er udpeget zoner i
driftplanen, idet forskellige bekendtgørelser regulerer beskyttelsesniveauet på mere end 50% af
nationalparkens areal. Zonering er et vigtigt instrument i nationalparkplanen, som ikke skønnes
at konflikte med den nye driftplan, er det tilfældet, må de enkelte områder drøftes nærmere.
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Der blev peget på, at Natura-2000 planer skal koordineres med nationalpark-planen.
Bestyrelsen lagde vægt på, at de overordnede strategiske målsætninger har førsteprioritet,
herefter tages der fat på enkeltprojekter.
Der udarbejdes et oplæg om styrkelse af naturværdierne til næste bestyrelsesmøde, evt. med
et første udkast til zonering.

7. Ansøgning fra Thy Cykle Ring
Efter en længere principiel diskussion om bestyrelsens holdning til ansøgninger om økonomisk
tilskud til begivenheder, hvor nationalparken knyttes til allerede planlagte arrangementer, blev
man enig om, at man i dette tilfælde ville give 5000 kr. til spurtpræmier i nationalparken. Alt
under forudsætning af, at Nationalpark Thy ikke kobles sammen med navnet på hovedsponsoren - Sparekassen Thy.
Et bestyrelsesmedlem savnede et budget for nationalparken, herunder en ramme til
markedsføring. Formanden var enig.

8. Ansøgning fra Carsten Krog Pedersen
Bestyrelsen besluttede at give 5000 kr. til fotofestivalen i Nationalpark Thy. Det er en
forudsætning, at nationalparken har ret til at bruge vinderbillederne på hjemmesiden og i
publikationer.

9. Udvidelse af Nationalpark Thy. Bestyrelsen tager en principiel drøftelse af, hvordan
eventuelle ønsker om udvidelser behandles. Endvidere vurderes det, om det konkrete
areal kan bidrage til at opfylde formålet med Nationalpark Thy.
Ejeren af en landbrugsejendom, hvor ¼ er med i nationalparken, har rettet henvendelse til
miljøministeriet og ansøgt om, at resten ejendommen også medtages i nationalparken.
Der var enighed om, at en så principiel sag bør drøftes over flere bestyrelsesmøder. På grund
af det fremskredne tidspunkt blev diskussionen udskudt til næste bestyrelsesmøde. Til den tid
vil der foreligge et kort over ejendommen og en beskrivelse af arealet.

10. Meddelelser
Ejner Frøkjær:
• Modtager mange henvendelser fra interesserede borgere. Der henvises i mange tilfælde
til idéfasen
Hans Buch:
• Virksomheder i Thy har haft besøg af amerikansk militær, som en følge af interesse for
Klimafilmen
Ditte Svendsen:
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•

Orienterede om status for beslutningen om opsætning af fælles skilte i nationalparken
og på Thisted Kommunes parkeringspladser. Afventer beslutning i Teknik- og
Miljøudvalget.

11. Eventuelt
Det blev bekræftet, at bestyrelsens dagsordener udlægges på hjemmesiden.
Der blev mindet om, at der skal annonceres vedr. den Europæiske Nationalparkdag, den 24.
maj 2009, som afholdes ved Lodbjerg Fyr. Arrangementet indgår som en aktivitet i
høringsfasen.
Diskussion om strandrensning, som er et stort og tilbagevendende problem i kommunen. Ditte
Svendsen roste Danmarks Naturfredningsforening for indsatsen omkring Bøgstedrende.
Tage Espersen efterlyste et fagligt og socialt arrangement for bestyrelsen i 2. halvår. Tur til
Svensk nationalpark blev foreslået.

12. Mødeplan
Europæisk Nationalparkdag
Ekstraordinært bestyrelsesmøde
Ekskursion & bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde

24. maj 2009
28. maj 2009
16. juni 2009
19. august
8. oktober
1. december

14-17
19-21
16-21
19-22
19-22
19-22

Referent Ib Nord Nielsen
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