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Referat
Nr.

Dagsordenspunkt og evt. bilag

0.

1.

Referat

KS fandt det uacceptabelt, at
der var 30 bilag til mødet
Trædesten til naturen
a.
b.

c.
d.
e.
f.

Lodbjerg Fyr – orientering om krav fra entreprenør
og svar herpå
Nationalparkcenter Thy
i
Finansiering
ii
Formidlingsprojekt
iii Dato for 1. spadestik
iv Mail fra Kabinetsekretariatet vedr. indvielse
Ruter og stier, herunder en
naturkonsekvensanalyse
Faciliteter – oplæg til drøftelse
Toilet på Agger Tange - status
Referat fra møde i styregruppe

Bilag 1: Korrespondance gennem advokater
Bilag 1bi: Formidlingsprojekt
Bilag 1biv: Mail fra Kabinetsekretariatet
Bilag 1ci: Oplæg vedr. ruter og stier
Bilag 1cii: Udkast til Naturkvalitetsanalyse af vandreruter i
Nationalpark Thy
Bilag 1d: Oplæg vedr. faciliteter
Bilag 1f: Referat fra styregruppemøde 27. november

Ad a) TJO orienterede kort
om sagen, som søges løst ved
forlig.
Ad bi) TJO orienterede om
Augustinusfondens bevilling.
Samlet er opnået 32 mio. kr.
Ad bii) Materialet blev
omdelt. TJO nævnte, at
bestyrelsen er inviteret til
workshops om formidlingen
d. 17. og 18. december og
opfordrede til deltagelse.
Rådet og frivillige er også
inviteret. Bestyrelsen tog
orienteringen til
efterretning.
Ad biii) TJO nævnte, at 1.
spadestik bliver d. 24/1 kl. 12
med miljøministerens
medvirken. Borgmesteren og
bestyrelsen ventes også at
deltage sammen med nogle
børnehavebørn.

Nr.
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Referat
Ad biv) TJO orienterede om,
at Dronningens
kabinetsekretariat har
noteret datoen i Hendes
Majestæts kalender.
Ad c) TJO orienterede om
det foreliggende udkast til
naturkonsekvensvurdering.
Rapporten vil blive
præsenteret d. 21/1 kl. 16 i
Hurup. KS fandt, at
processen ikke er sket i
overensstemmelse med
tilkendegivelser på
bestyrelsesmøde d. 27. marts
2018. TJO fandt, at
processen er sket i
overensstemmelse med
bestyrelsens og
styregruppens beslutninger.
PHM fandt bl.a. problemer i
figur 4.7 og 4.8, hvor der er
skitseret helt nye stiforløb i
et område, hvor han finder
det problematisk ift.
krondyr. JB nævnte, at det
er bestyrelsen, der beslutter,
hvad der skal arbejdes
videre med. TJO nævnte, at
NST har medvirket i at lave
stiforløbene og at det er
hensigten at lave noget, der
ikke generer dyrelivet. LT
fandt, at det ikke er i
overensstemmelse med hans
opfattelse af bestyrelsesarbejde, at alt skal løses af
bestyrelsen. TJO foreslog, at
de, der kan se fejl og
mangler må skrive dem ned
og sende dem til
nationalparkens sekretariat.
Bestyrelsen besluttede, at
der kan arbejdes videre med
de stier, der ikke er vurderet
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at være udfordringer i (de
grønne).
Ad d) TJO nævnte, at
styregruppen har anbefalet
bl.a. 3 gruppeshelters til
skoleklasser og andre større
grupper, samt at der indgås
en samlet driftsaftale mellem
NST, TK og NPT. Bestyrelsen
bakkede op om idéerne mhp.
oplæg til endelig beslutning
senere. PHM fandt, at en
udbygning ved Sårup kan
være et for følsomt sted. PNC
nævnte, at styregruppen går
efter høj kvalitet med de
lavest mulige driftsudgifter.
LSM nævnte, at der måske
kan være en campingplads,
der kan stå for driften ved
Trøjborg.
Ad e) TJO nævnte, at
toilettet opføres i foråret
2020. Bestyrelsen tog
orienteringen til
efterretning.
Ad f) TJO nævnte, at
styregruppen har foreslået
at hæve entréen til 30 kr og
på kaffe og kage til 25 kr.
Bestyrelsen tog referatet til
efterretning.

2.

Forslag til Regeringens natur- og biodiversitetspakke
Bilag 2: Forslag til Regeringens Natur- og biodiversitetspakke

TJO orientede kort om
muligheden for at komme
med forslag. PNC
orienterede om rådets
anbefaling. PHM var enig i
rådets anbefaling om at
prioritere plantagernes
konvertering til skove med
naturligt hjemmehørende
træer og buske. PNC
foreslog, at frivillige i højere
grad kan bidrage. JB
foreslår, at hovedover-
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skriften følger rådets
anbefaling og er, at
bestyrelsen ønsker, at
statens driftsplaner
fremskyndes. TBS, KS og
PHM var ikke enig i, at
forslaget bør sendes i den
form, det har her. LT fandt,
at der med pakken bør
skabes størst mulig synergi
mellem nationalparken og
Naturstyrelsen. PNC var
enig med LT, men bad om, at
der ikke skrives, at det ikke
er penge, der er problemet.
PHM fandt, at notatet skal
afspejle større vilje til
samarbejde med
Naturstyrelsen. EO nævnte,
at det er et katalog af
forslag, som lovgiverne kan
blive inspireret af, og fandt
ikke, at det skal udvandes.
PNC mente bestemt, det skal
sendes ind. TBS anbefalede,
at afsnittet om de indtægter,
NST oppebærer fjernes. TJO
takkede for bemærkningerne
og sammenfattede, at der
laves et udkast til et kort
brev, som rundsendes mhp.
tilbagemelding og afsendelse
inden jul.

3.

Forslag til nye kriterier for formidlingspartnerskaber
Bilag 3: Sagsnotat vedr. Formidlingspartnerskab
Bilag 3a: Formidlingspartnerskabsprogram

TJO orienterede kort om
forslaget og rådets
anbefalinger. Bestyrelsen
besluttede, at godkende
programmet. Nedsættelse af
udvalget er udsat til næste
bestyrelsesmøde. KS fandt,
at det bør tilføjes, at det er
hhv. sekretariat, råd og
bestyrelse, der vælger egen
kandidat.
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4.

Certificering af fødevarer og non-food

TJO orienterede kort om
udvalgets og rådets
indstilling. Bestyrelsen
besluttede, at godkende
fornyelsen af tilladelserne til
Niels Liltoft, Klosterhedens
Vildt, Thy Naturkraft,
Thisted Bryghus samt Thy
Specialiteter.

Bilag 4a: Indstilling vedr. årets ansøgninger

Bestyrelsen besluttede, at
der gives afslag til Aksel
Fink.
EO gik uden for døren i
behandlingen af
ansøgningen fra Bleghule
Vingård. Bestyrelsen
godkendte ansøgningen.
Der var enighed i
bestyrelsen om, at
kriterierne bør tages op til
fornyet overvejelse forud for
næste ansøgningsrunde.
5.

Flagermusprojekt
Bilag 5: Flagermusprojekt

6.

Forslag fra Nationalpark Thy Venner
Bilag 6: Forslag fra Nationalpark Thy Venner

7.

Deltagelse i møde i Landsbyklyngen Agger-KrikVestervig
Bilag 7: Deltagelse i møde Landsbyklyngen Agger-KrikVestervig

TJO orienterede kort om
projektet. PNC erklærede sig
inhabil. Bestyrelsen
godkendte Nationalpark
Thys medvirken som
foreslået.
TJO orienterede kort om
forslaget. Bestyrelsen
besluttede, at arrangementskalenderen udarbejdes i
2020 og at der findes
150.000 kr i budgettet.
Bestyrelsen udpegede Karin
Lynggaard til at deltage i
mødet, fordi hun er valgt via
Kystbyernes Netværk. LT
nævnte, at Thy
Erhvervsforum kan
understøtte flere af
aktiviteterne.
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8.

Budgetopfølgning 1. december 2019

EØA gennemgik kort
budgetopfølgningen. TBS
foreslog, at det bør fremgå
tydeligt af tabellen, de tal,
der også fremgår af notatet.
Bestyrelsen tog
budgetopfølgningen til
efterretning.

Bilag 8: Budgetopfølgning 1. december 2019

9.

Forslag fra Poul Hald-Mortensen vedr. udstilling,
Lodbjerg
Bilag 9: Forslag fra Poul Hald-Mortensen

10.

Orientering
a.

Henvendelse fra lokale repræsentanter i DN, DOF,
BFN og DJF til departement og minister
i
Formands og ledes svar til departementet
ii
Dokumentation vedr. tranen
iii Budgetanalyse vedr. natur
iv Rambølls noter fra fokusgruppeinterview i
Aarhus

PHM redegjorde kort for sit
forslag og fandt, at man
bare skal fjerne æggene og
de øvrige ting kan gives
mere plads. EO nævnte, at
det kan undersøges, om
ægsamlingen er anmeldt og
at det er en lejlighed til at
formidle, at ægindsamling
er ulovligt. Han fandt ikke,
at rålammet udgør et
problem. JB anbefalede, at
ægsamlingen og rålammet
fjernes pba. signalværdien.
LT opfordrede til, at ændres
der i udstillingen, skal det
være i tråd med det øvrige
og se ordentligt ud. PNC
tilbøde, at BFN kan stille
udstoppede dyr til rådighed.
Bestyrelsen besluttede, at
ægsamling og rålam fjernes
og der sørges for, at
udstillingen retableres i den
samme fine stand indenfor
den ramme, der er behov for.
Ad a) TJO orienterede kort
om materialet. PHM nævnte,
at målsætningen om, at 40
% af nationalparkens årlige
bevilling skulle bruges til
naturforbedringer var
inspireret af NP Skjoldungernes Land. TJO nævnte,
at det var svært at genkende
indholdet af noterne fra
fokusgruppe-interviewet.
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b.

Noterne var ved en fejl ikke
uploadet til
bestyrelsesmappen. Det
rettes der op på Bilag 10aiv).
LT udtrykte fuld tillid til
formands og leders arbejde
for nationalparken. EO
fremhævede, at han
repræsenterer Thisted
Kommune i bestyrelsen og
ikke lodsejerforeningen, og
han er overrasket over, at
henvendelsen kommer uden
om bestyrelsen. LSM var
enig i LT’s kommentarer og
bad om at huske på de fælles
opgaver, der skal løses. IA
tilsluttede sig LSM’s
holdning og bakkede op om
formand og leder. KS var
ikke enig i den måde,
formand og leder agerer på
og mener, bestyrelsen har
fået status som
repræsentantskab. TBS
nævnte, at den
økonomioversigt, der var
medtaget til sidste møde kan
bruges fremadrettet og
fandt, at der er flere
muligheder for at styrke
naturindsatsen, herunder
erhvervelser (og evt.
efterfølgende frasalg),
indsatser i Natura2000
arealer og aftaler om
pleje/driftsindsatser på
NST’s arealer. TJO nævnte,
at formand og leder skal
sikre, at der arbejdes for
både beskyttelse og
benyttelse. LT foreslog, at
overveje ”skuffeprojekter” i
relation til natur, som kan
sættes i gang med relativt
kort varsel.

c.
d.
e.
f.
g.

h.
i.
j.
k.
l.

Status vedr. naturprojekt om etablering af
sammenhængende levesteder mellem Ålvand og
Vangså Klitheder
Besøg af delegation fra Læsø
Besøg af delegation fra Sichuan-provinsen i Kina
Deltagelse i ”Naturvejledning som ressource”,
Naturvejlederforeningen i Danmark
Deltagelse i IPBES-symposium i København
Deltagelse i seminaret: ”Mere natur i Danmark på
kort og på længere sigt – natur- og
nationalparkernes rolle”. Center for Natur- og
Nationalparkforskning, RUC
Tilsagn om bogbidrag til BFN’s 50 års
jubilæumsbog
Cold Hawaii Masterplan
Partnerskab for Vestkystturisme
Ny turistdestination i Nordvestjylland
Tidsplan for Nationalparkplan 2022-28

Bilag 10a: Henvendelser fra DN, DOF, BFN og DJF
Bilag 10ai: Formands og leders svar til departmentet
Bilag 10aii: Dokumentation vedr. tranen
Bilag 10aiii: Budgetanalyse vedr. natur
Bilag 10aiv: Rambølls noter fra fokusgruppeinterview
Bilag 10e: Program for Naturvejledning som ressource
Bilag 10f: Noter fra IPBES-symposium i København
Bilag 10g: Program for CNNF-seminar på RUC
Bilag 10i: Cold Hawaii Masterplan
Bilag 10l: Tidsplan for Nationalparkplan 2022-28 – udleveres
på mødet

7

Nr.

Dagsordenspunkt og evt. bilag

Referat
Ad b) TJO orienterede om, at
Signe Nepper Larsen har
sendt en mail i går, som
uploades til mødemappen,
om at projektet kan benyttes
som case i analysen (bilag
x1).
Ad c) TJO orienterede kort
om besøget fra Læsø med
lejlighed til at høre om, hvad
der er sket i NP Thy.
Ad d) TJO orienterede kort
om besøget fra Sichuanprovinsen i Kina.
Ad e) intet at bemærke
Ad f) intet at bemærke
Ad g) intet at bemærke
Ad h) EØA har givet tilsagn
om at bidrage til BFN’s
jubilæumsbog
Ad i) EØA nævnte, at planen
ikke er endelig. TJO fandt, at
det er en flot plan. PHM
nævnte, at forbud mod
surfing mellem Klitmøller og
Hanstholm skal læses af
reservatbekendtgørelsen i §4
stk. 7.
Ad j) EØA orienterede om, at
NP Vadehavet og NP Thy
mødes med Partnerskab for
Vestkystturisme og Dansk
Kyst- og Naturturisme d. 10.
januar.
Ad k) TJO orienterede om, at
kommunalbestyrelsen ventes
at træffe beslutning om en
ny turistdestination på møde
d. 17/12 og nævnte, at der
måske kan vise sig en
mulighed for et tæt
samarbejde lokalt. EO
nævnte, at der stadig kan
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laves noget lokalt, men at
samarbejdet giver mulighed
for øget markedsføring
internationalt. LT nævnte, at
nationalparken er et stort
aktiv.
Ad l) EØA udleverede
tidsplanen i A3.
Ad m) TJO orienterede om,
at der har været møde i
nationalparkernes
formandsforum 6/12. Det er
aftalt, at formandsforum
søger foretræde for
Folketingets Miljø- og
Fødevareudvalg for at
fortælle om nationalparkernes fortræffeligheder.
Referat fra mødet uploades
(bilag X2).
Ad n) EØA orienterede om,
at Nordvestjysk Lokal TV
lukker 7. januar. Radio- og
tv-nævnet har fundet, at
produktionen ikke lever op
til vejledningen. EØA
nævnte, at produktionen
lever op til bekendtgørelse
og svar givet i udbudsrunden.
Ad o) EØA orienterede om
en pressemeddelelse fra
fødevareministeren, der
uploades (bilag X3).

11.

LUKKET PUNKT

12.

Mødeplan 2020
a.
b.
c.
d.
e.

Onsdag d. 25. marts kl. 14-17
Onsdag d. 24. juni kl. 14-17
Budgetseminar 3-4. september kl. 14-17
Onsdag d. 30. september kl. 14-17
Onsdag d. 16. december kl. 14-17
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13.

Eventuelt

PHM takkede for, at der er
kommet en revideret udgave
på internettet af Håndbogen
for Nationalpark Thy. Han
mente dog fortsat, at
hugormens engelske navn,
”European adder”, i
naturformidling har større
værdi end ordet ”viper”.
Desuden fandt han
detuheldigt, at der fortsat er
en side om Cold Hawaii, der
kunne opfattes som
irrelevant reklame. Han
fandt, at man med større
relevans kunne have
medtaget fx mountainbikere.
Han fandt desuden, at siden
er fejlbehæftet jf.
vildtreservatbestemmelserne
på Agger Tange og
Hanstholm Vildtreservat.

14.

Godkendelse af referat

Referatet sendes ud mhp.
godkendelse.
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