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Gæster:
Rasmus Johnsen vedr. punkt 1, Rigmor Sams og
Ole Sørensen vedr. punkt 2.
Sekretariatet:
Esben Colding Broe vedr. punkt 3, Cathrine Lykke
Sørensen vedr. punkt 5, Jeppe Pilgaard vedr. punkt
6, Else Østergaard Andersen (referent)
Afbud:
Esben Oddershede, Thomas Borup Svendsen, Jens
Brolev

Dagsorden
Nr.

Dagsordenspunkt og evt. bilag

1.

Cold Hawaii Masterplan 2.0

Rasmus Johnsen
præsenterede Cold Hawaii
Rådets arbejde med en ny
masterplan. PHM udtrykte
betænkelighed og fandt det
svært at se, hvordan
samarbejdet kan fremme
beskyttelsesinteresserne.
ORC fandt, at samarbejdet
bør være størst muligt og
sammen finde løsninger.
KBL og IA var enige og fandt
dialogen vigtig. LT fandt det
oplagt at brede trædestenskonceptet ud og at de
aktiver, man har i
lokalsamfundet skal
udnyttes i udviklingen i de
kommende år. PNC fandt

Nr.

Dagsordenspunkt og evt. bilag
ikke, at Cold Hawaii har
med nationalparken at gøre
og ressourcerne skal
prioriteres, hvor man får
mest ud af dem, men at
dialogen er vigtig. KS var
enig med PNC. LSM fandt
dialogen og åbenheden
vigtig, at det er naturen, det
hele handler om og
afvejningen ift. benyttelse og
beskyttelse. LT fandt, at det
er vigtigt, man ikke lukker
sig om sig selv, og
nationalparken fortsat er
repræsenteret i Cold Hawaii
Rådet. TJO fandt det vigtigt,
at løfte de to store brands i
kommunen i fællesskab, og
at udviklingen skal ske i
respekt for beskyttelsen af
den sårbare natur. KBL
orienterede om, at
Kystbyernes Netværk gerne
bidrager med arbejdstimer i
Cold Hawaii Rådet for at
skabe sammenhæng til
kystbyerne. LSM roste
trædestenskonceptet og
muligheden for at udbrede
det. PHM fandt, at dialogen
er vigtig, men at nationalparkidentiteten skal
fastholdes. TJO foreslog, at
der kommer et
beslutningsoplæg til de
relevante parter på et senere
tidspunkt. Bestyrelsen tog
orienteringen til
efterretning.

2.

Nationalpark TV 2.0
Bilag 2: Oplæg vedr. digital platform m. levende billeder

Rigmor Sams og Ole
Sørensen præsenterede idéer
til digital storytelling via en
webportal. TJO nævnte, at
streaming-løsninger skal
undersøges, men at midlerne
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Dagsordenspunkt og evt. bilag
vil være færre fremover. LT
nævnte, at der kan være
flere leverandører fremover.
Bestyrelsen tog
orienteringen til
efterretning. PHM var
principielt imod, at det skal
tages af basismidlerne. LT
fandt, at brandingen af
nationalparken er vigtig og
at det næppe kan undgås at
bruge basismidler til det.

3.

Trædesten til naturen
a.
b.
c.
d.
e.

Udkast til samlet driftsbudget for ”Trædesten til
naturen”
Partnerskabsaftale m. NST vedr. vandreruter og
friluftsfaciliteter omkring trædestenen Lodbjerg Fyr
Toilet ved Lange Mole Vej på Agger Tange
Proces omkring helhedsplan for ruter og stier
Referat fra styregruppemøde 11. juni 2019

Bilag 3a: Udkast til samlet driftsbudget for Trædesten til
naturen
Bilag 3b: Partnerskabsaftale vedr. vandreruter og
friluftsfaciliteter v. Lodbjerg Fyr
Bilag 3c: Toilet ved Lange Mole Vej på Agger Tange
Bilag 3d: Proces omkring helhedsplan for ruter og stier
(udleveres på mødet)
Bilag 3e: Referat fra styregruppemøde 11. juni 2019

Ad a) ECB orienterede kort
om de driftsudgifter, der er
forbundet med projektet.
Bestyrelsen tog
orienteringen til
efterretning.
Ad b) LT fandt, at som
aftalen ligger, er der ingen
problemer, men den berører
en væsentlig snitflade ift.
fordeling af driftsudgifter
mellem NST og NP Thy og
fandt det vigtigt, at det ikke
skaber præcedens. PNC
nævnte, at det kan blive en
konsekvens, at man må
nedtage faciliteterne igen på
et tidspunkt. PHM nævnte,
at NST Thy har fået en øget
bevilling, og at man derfor
bør være optimistiske.
Bestyrelsen godkendte
samarbejdsaftalen med
Naturstyrelsen Thy.
Ad c) TJO orienterede kort
om sagen. KBL fandt, at der
burde være arbejdet for en
midlertidig løsning. Bestyrelsen tog orienteringen til
efterretning.
Ad d) Bilaget blev udleveret.
TJO fremhævede, at der ikke
laves nogen stier, der ikke
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sikrer beskyttelsen. LT
fremhævede, at det er
vigtigt, at sikre en god
proces og inddragelse af alle
relevante parter. Bestyrelsen
tog orienteringen til
efterretning.

4.

Formidlingspartnerskaber
Bilag 4: Formidlingspartnerskaber

5.

Frivilligpolitikker
Bilag 5: Notat, frivilligpolitik
Bilag 5a: Frivilligpolitik

6.

Basisregistrering – vegetationsudvikling
Bilag 6: Basisregistrering af karplanter i Nationalpark Thy
Bilag 6a: Projektbeskrivelse, basisregistrering af karplanter

TJO orienterede kort om
sagen. ORC fandt, at der bør
gives en midlertidig
tilladelse. LT foreslog, der
kan ske en outsourcing af
certificeringen på baggrund
af objektive kriterier og med
en betaling. KS foreslog, at
bl.a. kurserne betales.
Bestyrelsen besluttede, at
der igangsættes en proces,
der inden 2020 skal
resultere i nye kriterier for
formidlingspartnerskaber,
at ansøgninger stilles i bero
indtil videre og
ansøgningerne dermed ikke
imødekommes.
CLS orienterede kort om
frivilligpolitikken. LT
foreslog, at tøjet kan
beholdes. Bestyrelsen
anerkendte det store arbejde
og godkendte
frivilligpolitikken.
JP orienterede kort.
Bestyrelsen besluttede at
sætte registreringsarbejdet i
gang med Sweco som
leverandør på opgaven.
113.000 kr fra indsatsområdet reserveres til
opgaven på budget 2020.
PHM foreslog, at der ikke
opsættes synlige
markeringer i landskabet.
KBL foreslog en midtvejs-
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orientering.

7.

Naturkvalitetsindeks
Bilag 7: Sagsnotat vedr. naturkapitalindeks
Bilag 7a: Henvendelse fra DN om udarbejdelse af
Naturkapitalindeks

8.

Proces vedr. eventuel udvidelse
Bilag 8: Proces vedr. eventuel udvidelse af Nationalpark Thy
Bilag 8a: Ministerens svar til Torsten Schack vedr. udvidelse

9.

Opsamling ift. ekskursion i april
Bilag 9: Opsamling i forbindelse med ekskursion i april

10.

Økonomiopfølgning ultimo maj
Bilag 10: [bilag noteres det her]

11.

Ansøgning vedr. Den Kongelige Ballet
Bilag 11: Den Kongelige Ballet
Bilag 11a: Ansøgning vedr. Den Kongelige Ballet

12.

Evaluering af deltagelse i Naturmødet
Bilag 12: Evaluering af deltagelse i Naturmødet

TJO orienterede kort om
forslaget. LSM nævnte, at
HNV-kortene med fordel kan
opdateres i sammenhæng
med dette. Bestyrelsen
bemyndigede formand og
leder til at indgå i
samarbejdet med DN om
udarbejdelsen af et
naturkvalitetsindeks for
Nationalpark Thy.
TJO orienterede kort om,
hvorfor emnet er sat på
dagsordenen nu i relation til
fx politiske dagsordner. TJO
bad om, at sagen drøftes ved
en passende lejlighed og i et
møde, hvor EO og TBS også
deltager. Bestyrelsen
besluttede, at emnet inden
næste bestyrelsesmøde
drøftes med Naturstyrelsen
og Thisted Kommune.
PHM fandt, at det havde
været ideelt, om ruten havde
været bedre planlagt med
oplæg fra NST og NP Thy.
Bestyrelsen tog
orienteringen til
efterretning.
Bestyrelsen godkendte det
reviderede budget.
Bestyrelsen besluttede med 5
stemmer for og 3 stemmer
imod at bevilge 10.000 kr til
Den Kongelige Ballet i 2020.
En undlod at stemme.
TJO var enig i rådets
bemærkninger. Bestyrelsen
havde følgende
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bemærkninger i relation til
Debatterne: Nationalparkerne bør være synlige i de store
telte.
Den fælles bustur: Gode
rundstykker.
Den fælles stand: lå dårligt
ift. hvad nationalparkerne
er. De frivillige vil gerne
involveres mere ift.
indretning af standen fx med
en skranke. Placeringen bør
være på hovedstrøget. NP
Vadehavets del af standen
var fin, men der burde have
været en bedre opdeling. NP
Skjoldungerne bør være med
og alle få den plads, der er
behov for. Standen bør gøres
mere spændende. Foredrag
i de små telte, fungerede ikke
godt. Aktiviteter bør
involvere bedre. Eventuelt
smagsprøver.
LT nævnte, at der er behov
for at positionere sig
sammen med de andre
nationalparker allerede i
sensommeren eller efteråret
og emnet bør drøftes i
formandsforum.

13.

Lukket punkt:

14.

Orientering
a.
b.

c.
d.

Naturplejenetværk Nordvest er nedlagt og Tage
Leegaard trækker sig derfor fra rådet
Fælles møde mellem nationalparkernes
formandsforum, MFVM’s departement,
Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen d. 5. april
Designmanual for Danmarks nationalparker
Ansættelse af pedel på Lodbjerg Fyr

Bilag 14b: Udkast til referat af møde mellem MFVM og
nationalparkerne 5. april

Ad a) Bestyrelsen tog
orienteringen til efterretning
Ad b) TJO nævnte, at
forsikringsdelen virker
uhensigtsmæssig, men kan
tages op i forbindelse med
evalueringen. Bestyrelsen
tog orienteringen til
efterretning.
Ad c) Bestyrelsen tog
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Bilag 14c: Designmanual Danmarks Nationalparker

orienteringen til efterretning
Ad d) TJO orienterede om, at
Hans Henrik Nielsen er
ansat som pedel. Bestyrelsen
tog orienteringen til
efterretning

15.

Mødeplan 2019
a.
b.
c.
d.

Ekskursion fredag d. 16. august kl. 9-16
Budgetseminar enten d. 20-21. august eller d. 2223. august kl. 16-13
25. september kl. 14-17
11. december kl. 14-17

Ad a) Program udsendes
inden 5. juli.
Ad b) Bestyrelsen besluttede,
at budgetseminaret holdes d.
22-23. august fra kl. 16 til kl.
13.

16.

Eventuelt

TJO orienterede kort om
projektet med Skibningsbåden. ORC orienterede om
Vildmarks-dagen, der
starter d. 3. juli og løber
hver onsdag i skoleferien.
PHM anbefalede, at de
udstillede fugleæg og
rålammet i udstillingen på
Lodbjerg Fyr udskiftes.

17.

Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt.
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