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Niels Jørgen Pedersen og Henriette Tøttrup Hansen havde meldt afbud.

Skovvandring
Forinden aftenens møde havde Bestyrelsen for Nationalpark Thy, Nationalparkrådet og den nye
sekretariatsleder Else Østergaard Andersen deltaget i en skovvandring omkring Søholt.
Formålet var dels at få lejlighed til at hilse på hinanden og dels under vandringen at se på
centrale problemstillinger i nationalparken.
Fra mødestedet ved Knasten gik turen til søbredden ved Vandet Sø, over Årbjerg, til den gamle
kystskrænt i Vilsbøl Plantage og tilbage via Søholt Savværk.
Sammenkomsten blev afsluttet med bålstegt vildsvin og tilbehør.

Bestyrelsesmøde
Ejner Frøkjær bød velkommen og gjorde opmærksom på, at bestyrelsesmødet var planlagt til at
vare 2 timer. Hertil kom, at Ditte Svendsen kun kunne deltage i mødet indtil kl. 21:00, da hun
skulle holde båltale om Nationalpark Thy ved LandboThy´s sommermøde på Søgård. Af
samme grund blev bestyrelsesmødets emner behandlet i en anden rækkefølge end i den
udsendte dagsorden.

1. Referat af bestyrelsesmødet den 5. maj 2009
Formanden oplyste, at der er endnu ikke er udpeget en afløser for Niels Jørgen Pedersen.
Bestyrelsen afventer fortsat miljøministerens udmelding.
Referatet af bestyrelsesmødet den 5. maj er godkendt uden kommentarer.
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2. Referat af det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 28. maj 2009. Ansættelsen af Else
Østergaard Andersen og en evaluering af ansættelsesproceduren
Bestyrelsen godkendte ligeledes det korte summariske referat af det ekstraordinære
bestyrelsesmøde den 28. maj.
Mona Kyndi havde bedt om en evaluering af proceduren i forbindelse med ansættelsen af den
nye sekretariatsleder. Erfaringerne skal bruges fremadrettet til udvikling af en optimal
ansættelsesprocedure.
Hvad gik godt og hvad gik mindre godt? Hvad vil vi med 1. og 2. samtale? Hvad skal
bestyrelsen være opmærksom på ved de kommende ansættelsessamtaler? Skal
ansættelsesudvalget indstille prioriteret? Skal der indstilles mere end 2 ansøgere til den sidste
samtale med den samlede bestyrelse?
Der var enighed om, at det er vigtigt at evaluere processen, især når Nationalpark Thy er den
første nationalpark i landet.
Bestyrelsen fandt, at det er nødvendigt på forhånd at have talt om det organisatoriske og have
en klar arbejdsbeskrivelse til jobbet. I den 2. samtale kunne en konkret bunden opgave have
afdækket den enkelte ansøgers visioner og forventninger til stillingen. Der var også enighed
om, at der fremtidigt skal indstilles uprioriteret og helst 3 ansøgere til den sidste samtale.

3. Nationalparkplanen. Oplæg om styrkelse af naturværdierne. Endvidere drøftes
henvendelse fra Tage Espersen vedr. kronvildtskader
Med udgangspunkt i det fremsendte oplæg om styrkelse af naturværdierne i Nationalpark Thy
gennemgik bestyrelsen planens grundlag, nuværende naturværdier, naturværdier og vigtige
indsatsområder samt handleplaner og konkrete projekter punkt for punkt.
Oplægget betragtes som bestyrelsens første indspil. Resultatet af Thisted Kommunes
foreløbige handleplan for realisering af Natura 2000-planen samt høringssvarene til
nationalparkplanen indarbejdes senere.
Bestyrelsen slog fast, at planen er et styrings- og arbejdsredskab, som i det store hele skal
holdes på et overordnet strategisk niveau. Nationalparkplanen skal danne grundlag for
kommende årsplaner. Omvendt mente nogle bestyrelsesmedlemmer, at der vil komme mange
konkrete forslag, så vi kan ikke bare arbejde overordnet. Vi skal længere ned i substansen
samtidig med, at planen ikke må være så stram, at der ikke er en rimelig handlefrihed.
Der var enighed om handlingsplanens indhold, men særlige fagudtryk bør enten forklares eller
omformuleres. Endvidere ønskede man, at detaljerede navngivne forslag opstilles i et særligt
bilag til planen.
Jytte Nielsen gjorde opmærksom på, at der er en gråzone mellem de naturmæssige værdier og
visse kulturhistoriske værdier. F.eks. sandflugtens naturhistoriske oprindelse og den
menneskeskabte sandflugt og dens bekæmpelse.
Tage Espersen ønskede, som formand for ”Hjortevildtgruppen i Nordjylland”, der bl.a. har til
opgave at medvirke til at skabe overblik over de skader som både kronvildt og dåvildt forvolder i
jordbruget, at gøre opmærksom på de problemer, som en stadig voksende kronvildtbestand i
Thy skaber for de landmænd, som grænser op til nationalparken. Problemerne er særligt
udtalte i de 2 forårsmåneder, hvor landmandens velgødede, grønne marker er mest
tiltrækkende for kronvildtet. Kan nationalparken gå ind og erstatte afgrødetabet? Kan bestanden
reguleres i et jagtfrit område? Kan man betale en landmand for at dyrke græs til kronvildtet
uden for nationalparken?
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Ditte Svendsen fandt, at det er vanskeligt at pege på en oplagt løsning. Hvad skal
nationalparkbestyrelsen tage sig af? og hvad skal Hjortevildtgruppen komme med
løsningsforslag til? Indtil videre anbefalede Ditte Svendsen, at sagen ligger hos
Hjortevildtgruppen, idet vildtskader er et nationalt anliggende.

4. Nationalparkrådet og drøftelse af de fremtidige opgaver. Første møde i rådet er
fastsat til den 25. juni, kl. 19 på Søholt
Forslag til dagsorden for det første møde i Nationalparkrådet blev uddelt på bestyrelsesmødet.
Bestyrelsen var stort set enig i, at det ville være forkert at bede rådet om en indstilling til
bestyrelsesposten allerede på det første møde. Rådet skal have tid til at erkende sin rolle og
muligheder i nationalparkarbejdet.
Formanden gav udtryk for, at det kunne være ønskeligt, at Nationalparkrådet allerede omkring
midten af august har kandidater klar til en indstilling om den sidste plads i bestyrelsen. Det
vurderes, at udpegningen ikke kan gennemføres inden bestyrelsesmødet den 19. august 2009.
Med forslaget til dagsorden som udgangspunkt drøftede bestyrelsen det endelige indhold og
formuleringen af dagsordenen.
./.

Dagsordenen er udsendt til Nationalparkrådet og vedhæftes også dette referat.

5. Budget for perioden 1. januar 2009 – 31. marts 2010.
Ejner Frøkjær henviste til, at der har været efterlyst et budget for Nationalpark Thy.
Det foreliggende budget skal opfattes som en ramme, og det er for så vidt kun de enkelte
tekstlinjer, der er vigtige. Det er ikke sådan, at der på nuværende tidspunkt skal stemmes ja
eller nej til det enkelte beløb.
Flere i bestyrelse fandt en diskussion om de enkelte poster så vigtig, at man ikke ønskede at
afslutte emnet på grundlag af et enkelt møde. F.eks. ville man gerne have en mere præcis
beskrivelse af budgettet for projekter og undersøgelser. Der var også kritik af det afsatte beløb
til annoncering.
Et medlem ønskede at afsætte en lørdag til drøftelse af budgettet. Hvad er det egentlig, vi vil
med bevillingen på de 6 mio. kr.?
Det blev besluttet, at budgetdiskussionen udskydes til bestyrelsesmødet den 19. august.

6. Drøftelse af Rigmor Sams forslag til model for Nationalpark Thys egen ”TV-kanal”.
Bestyrelsen bakkede op om indstillingen fra sekretariatet, som anbefaler, at bestyrelsen udtaler
sin interesse for at igangsætte en forsøgsperiode på 6 måneder fra foråret 2010. Endelig
beslutning tages først, når rammerne er fastsat i nationalparkplanens formidlingspolitik og det
samtidig skønnes, at den fremtidige økonomi kan bære projektet.
Sisse Wildt gjorde opmærksom på, at det er vigtigt at kunne markedsføre nationalparken på de
større begivenheder ved hjælp af f.eks. filmklip på hjemmesiden. Det blev derfor besluttet, at
Sisse Wildt får mandat til at igangsætte filmarbejde i samarbejde med udvalgte
bestyrelsesmedlemmer og Rigmor Sams inden for de nærmeste 2-3 måneder. Beløbsramme
50.000 kr.
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7. Meddelelser
Ole Westergaard spurgte ind til status om skiltning i nationalparken.
Vejdirektoratets landdækkende nationalparkskiltning kan ikke forventes klar til denne
sæson, hvorimod den lokale skiltning på centrale parkeringspladser i Thy vil blive
gennemført i begyndelsen af juli.
Jytte Nielsen:
• Thisted Museum åbner en fotoudstilling den 1. juli i Fiskerhuset i Agger.
”Nationalpark Thy – billedligt talt”. Fotograf: Ib Nord Nielsen

8. Eventuelt
Lone Mark henledte opmærksomheden på, at det gamle Redningshus i Agger kan gå hen
og blive solgt til private formål, hvis der ikke udvises interesse for at bevare det til almene
formål. F.eks. museumsvirksomhed.
Ejner Frøkjær mente ikke, at bestyrelsen kunne tage stilling på det foreliggende grundlag.
Mødeplan:
1. møde i Nationalparkrådet
Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde

25. juni
19. august
8. oktober

19-22
19-22
19-22

Referent Ib Nord Nielsen
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