
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde  
den 24. juni kl. 10.00-15.00 
 
OBS: Hotel Thinggaard, Jernbanegade 5,  
7760 Hurup 
 
Deltagere: Torben Juul-Olsen, Esben Oddershede, 
Jens Brolev, Ingrid Agerholm, Liselotte Schouboe-
Madsen, Mai Manaa, Karen Serup, Poul Hald-
Mortensen, Karin Boysen Lynggaard, Thomas Borup 
Svendsen, Poul Nystrup Christensen, Lars Torrild 
(til kl. 12) 
 
Sekretariatet: Esben Colding Broe (vedr. punkt 
2), Hanne Hornstrup (vedr. punkt 2 og 4), Jeppe 
Pilgaard (vedr. punkt 5), Else Østergaard Andersen 
(bortset fra punkt 11b; referent) 

 Nationalpark Thy
Kirkevej 9

7760 Hurup

Tlf.: 72 54 15 00
CVR: 32995462

EAN: 5798000860568

thy@danmarksnationalparker.dk
www.nationalparkthy.dk

Ref. EØA
Den 24. juni 2020

 

Dagsorden 

Nr. 
 

Dagsordenspunkt og evt. bilag 
 

 

     

1.  
 

Nyt bestyrelsesmedlem for Visit Denmark: Mai Manaa  TJO bød velkommen til Mai. 
Bestyrelsen præsenterede 
sig.  

2.  
 

Trædesten til naturen 

a. LUKKET PUNKT 
b. Faciliteter 
c. Partnerskabsaftale vedr. friluftsbyerne 
d. Voldgiftssag vedr. Lodbjerg Fyr 
e. Entré til Lodbjerg Fyr 
f. Entrédonation, Nationalparkcenter Thy 
g. Licitation, Nationalparkcenter Thy 
h. Orientering om dispositionsforslag 

Nationalparkcenter Thy  
i. Bemanding, Nationalparkcenter Thy 
j. Referat fra møde i styregruppen 4/3 
k. Partnerskabsaftale, toilet Lange Mole Vej 
l. Partnerskabsaftale, shelters m.v. Lodbjerg 

Bilag 2a: Sagsnotat - prioritering af vandreruter  

Bilag 2a1: Præsentation af ruteforslag 

Bilag 2a2: Henvendelse fra grønne organisationer vedr. ruter 
og stier 

Bilag 2a3: Danmarks Jægerforbunds kommentarer 

Bilag 2b: Faciliteter 

 Ad 2b. JB fandt, at initiativet 
ved Trøjborg bør ligge i et 
robust område, hvor 
naturen kan tåle det. KS var  
bekymret for driften (både i 
relation til udgift og 
personale). PNC fandt, at det 
hellere må være færre 
faciliteter, der etableres men 
i en betydelig kvalitet, der 
kan holde i lang tid mhp. at 
mindske driftsudgifterne. LT 
foreslog, at man er nødt til 
at tænke frivillighed ind i 
relation til driften. MM 
foreslog, at man søger at 
involvere skoler som fx FGU. 
TBS foreslog, at man kan 
undersøge mulighederne for 
"adoption" af faciliteter. 
Bestyrelsen godkendte 
indstillingerne.   
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Bilag 2c: Partnerskabsaftale vedr. friluftsbyerne 

Bilag 2d: Voldgiftssag vedr. Lodbjerg Fyr 

Bilag 2e: Entré til Lodbjerg Fyr 

Bilag 2f: Entredonation Nationalparkcenter Thy 

Bilag 2g: Licitation, Nationalparkcenter Thy 

Bilag 2h: Dispositionsforslag til Nationalparkcenter Thy 
(udleveres på mødet) 

Bilag 2i: Bemanding, Nationalparkcenter Thy  

Bilag 2j: Referat fra møde i styregruppen 4. marts 

Bilag 2k: Partnerskabsaftale vedr. toilet på Lange Mole Vej 

Bilag 2l: Partnerskabsaftale om vandrestier og friluftsfaciliteter 
omkring Lodbjerg Fyr 

Ad 2c. KBL fandt, at det vil 
være en god håndsrækning 
til kystbyerne. LT 
anbefalede, at det beskrives, 
hvordan man kommer ud af 
aftalen igen. LSM nævnte, at 
der også kan være nogle 
forsikringsmæssige forhold  
Bestyrelsen besluttede, at NP 
Thy kan indgå i arbejdet 
med at tilvejebringe et 
aftalesæt.    

Ad 2d. TJO nævnte, at der 
kan blive tale om et forlig. 
Bestyrelsen tog 
orienteringen til 
efterretning.   

Ad 2e. Bestyrelsen 
besluttede, at entréen 
fastholdes på 30 kr og der 
laves et årskort til 100 kr, og 
de frivillige vil få et årskort 
udleveret. PHM nævnte, at 
entréen ligger i den lave 
ende.  Sagen drøftes på ny 
ifm. budget 2021. 

Ad 2f. LT nævnte, at der i 
relation til virksomheder fx 
kan knyttes firmaarrange-
menter til, så vi bruger vores 
aktiver. Bestyrelsen 
besluttede, at der kan 
arbejdes videre med 
løsningen.   

Ad 2g. Bestyrelsen tog 
orienteringen til 
efterretning. TJO 
orienterede om, at byggeriet 
skrider fint frem, dog med et 
varsel om dagbøder. 
Byggeriet holder sig inden 
for lokalplanens højder.  

Ad 2h. Materialet blev 
udleveret. Der inviteres til en 
landingsworkshop d. 31. 
august kl. 10-12. Bestyrelsen 
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tog orienteringen til 
efterretning.  

Ad 2i. Bestyrelsen tog 
orienteringen til 
efterretning.  

Ad 2j. Bestyrelsen tog 
orienteringen til 
efterretning.  

Ad 2k. Bestyrelsen tog 
orienteringen til 
efterretning.   

Ad 2l. Bestyrelsen tog 
orienteringen til 
efterretning. 

3.  
 

Årsberetning 2019 

a. Årsberetning 2019 
b. Drøftelse af form og indhold i årsberetninger 

fremover 

Bilag 3: Årsberetning 2019 

Bilag 3b: Bemærkninger til bestyrelsesmedlemmers 
kommentarer 

 Ad a) TJO orienterede om, at 
der henset til situationen 
med corona var behov for at 
færdiggøre beretningen. 
Bestyrelsen tog 
årsberetningen til 
efterretning.  

Ad b) EO orienterede om, at 
han i aftes delte den ud til 
kommunalbestyrelsens 
medlemmer og der var ros 
herfra. Han anbefaler varmt 
form og indhold som nu. JB 
foreslog, at bestyrelsen på 
det første møde i den næste 
funktionsperiode drøfter 
form og indhold 
fremadrettet. PHM fandt, at 
årsberetningen er meget 
afvigende fra de øvrige 
nationalparkfondes og 
anbefalede at den bliver 
mere kort og præcis, men er 
tilfreds med beretningen 
som den foreligger nu. LT 
fandt, at det er en 
fremragende beretning og 
fandt det vigtigt, at 
årsberetningens målgruppe 
er langt større end det, der fx 
kendes fra centraladmini-
strationen. KS fandt, 



 
 

4 

Nr. 
 

Dagsordenspunkt og evt. bilag 
 

 

beretningen er for lang og 
savner krondyr både i tekst 
og billede, som en stor 
nøgleart. PHM bad om, at 
den næste årsberetning 
kommer geografisk bedre 
rundt i nationalparken. TBS 
nævnte, at det er en 
beskrivelse af national-
parkfondens arbejde. IA 
roste beretningen.        

4.  
 

Nationalparkplan 2022-28  

Bilag 4: Sagsnotat vedr. Nationalparkplan 2022-28 

Bilag 4a: Tidsplan for nationalparkplanprocessen 

Bilag 4b: Redegørelse for udviklingen i og omkring NP Thy 

Bilag 4c: Udkast til evaluering af indsatsen i NP plan 2016-22 

 HH orienterede kort om 
processen. Bemærkninger 
m.v. til redegørelse og 
evaluering sendes til HH 
senest 12. juli. PHM 
anbefalede at være 
visionære i den næste plan. 

Bestyrelsen godkendte 
tidsplan og proces. 
Medlemsorganisationerne 
vender tilbage mht 
involvering.   

5.  
 

Forslag om udredning vedr. rødlistearter 

Bilag 5: Forslag om udredning vedr. rødlistearter 

Bilag 5a: Projekt vedr. rødlistearter 

Bilag 5b: Udpluk af rødlistede arter i NP Thy 

 JP orienterede kort om 
projektet. Bestyrelsen 
besluttede, at NP Thy kan 
deltage i samarbejdet.  

6.  
 

Godkendelse af revideret budget 

Bilag 6: Budgetrevision 2. kvartal 2020 

Bilag 6a: Revideret budget for 2020 (bilag fra aflyst møde i 
marts/april/maj) 

 Bestyrelsen godkendte 
budgetversion 3.  

7.  
 

Eventuel udvidelse af Nationalpark Thy 

Bilag 7: Sagsnotat vedr. eventuel udvidelse 

Bilag 7a: Henvendelse fra NP Thy til Thisted Kommune 

Bilag 7b: Thisted Kommunes beslutning 

Bilag 7c: Henvendelse fra Kystbyernes Netværk 

Bilag 7d: Nationalpark Thy – fra Agger til Bulbjerg 

 EO præciserede, at Thisted 
Kommune ønsker en 
afklaring i bestyrelsen inden 
kommunalbestyrelsen vil gå 
ind i sagen. Frivilligheds-
princippet og lokal 
opbakning er afgørende. 
LSM nævnte, at landbruget 
stadig frygter for, hvad der 
kan ske på landbrugs-
arealerne nabo til og er 
forbeholdne indtil der er 
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udarbejdet nærmere 
undersøgelser. TBS nævnte, 
at Naturstyrelsen ikke tager 
stilling. IA fandt det vigtigt 
at være positiv overfor 
henvendelsen. PHM mindede 
om, at udvidelsen også bør 
omfatte den nordlige halvdel 
af Nissum Bredning. PNC 
fandt, at det både geologisk 
og naturmæssigt er naturligt 
at have området til Bulbjerg 
med i nationalparken. KS 
nævnte, at Jægerforbundet 
ikke støtter en  udvidelse til 
Bulbjerg, men nok Nissum 
Bredning, pga de følger, som 
rydninger og stisystemer 
har for hjortevildtet. KBL 
nævnte, at en beslutning er 
vigtig, fordi vi står overfor 
en ny nationalparkplan. EO 
nævnte, at der med en større 
udvidelse kommer flere 
opgaver. Bestyrelsen 
besluttede, at holde et 
offentligt møde i 
oktober/november 2020 
mhp. at undersøge 
opbakningen til en større 
udvidelse. Bestyrelsen har 
ikke hermed taget stilling til, 
om man vil bakke op om en 
ansøgning til ministeren.         

8.  
 

Ændring af naturprojekt på Vestergaard 

Bilag 8: Ændringer af naturprojekt på Vestergaard 

 Bestyrelsen godkendte 
ændringerne som indstillet.  

9.  
 

Ansøgninger m.v. fra diverse 

a. Naturmad i Limfjordslandet 
b. Guide til friluftsliv i Thy 
c. KANT Festival 
d. Tour de Thy 
e. Find Vej i Vilsbøl 

Bilag 9: Sagsnotat vedr. ansøgninger 

Bilag 9a: Henvendelse vedr. Naturmad i Limfjordslandet  

Bilag 9b: Henvendelse vedr. guide til friluftsliv i Thy 

 Ad a) Bestyrelsen godkendte 
køb af 100 stk "Naturmad i 
Limfjordslandet" til 
videresalg.  

Ad b) Bestyrelsen godkendte 
et forhåndstilsagn om køb af 
400 stk. Guidebog til Thy. 

Ad c) Bestyrelsen godkendte, 
at der gives tilsagn om et 
bidrag på 10.000 kr mod til 
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Bilag 9c: Henvendelse vedr. KANT festival 

Bilag 9d: Henvendelse vedr. Tour d Thy 

Bilag 9e: Henvendelse vedr. folderen "Find vej i Vilsbøl" 

gengæld at få rettigheder til 
brug af de valgte fotos.  

Ad d) Mai erklærede sig 
inhabil. Bestyrelsen 
besluttede, at arrangemen-
ter tastet ind i thy360.dk kan 
indgå i den samlede 
aktivitetsoversigt, samt at 
give tilsagn om et symbolsk 
beløb på 10.000 kr til 
markedsføringen af 
initiativet.   

Ad e) Bestyrelsen godkendte, 
at der gives tilsagn om 5.000 
kr til revision og nytryk af 
folderen, samt at de 
fremadrettet må finde andre 
kilder til finansiering. PNC 
anbefalede, at man fremover 
støtter vores egne produkter 
fremfor andres.  

10.  
 

Formidlingspartnerskaber 2020-2023 

Bilag 10: Formidlingspartnerskabsudvalg 

 Bestyrelsen besluttede, at 
følge partnerskabsudvalgets 
indstilling, således at 
partnerne skal leve op til 
kriterierne senest med 
udgangen af 2020.  

11.  
 

LUKKET PUNKT   

12.  
 

Orientering 

a. Fem nationalparkbestyrelsesformænds foretræde 
for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 

a. Materiale udleveret til miljøminister Lea Wermelin 
24. januar 

b. Brev fra fem bestyrelsesformænd til ministeren 
vedr. kerneområder for vild natur og svar herpå 

c. Brev fra Miljøministeriet vedr. henvendelser ifm. 
evalueringen 

d. Nye kriterier i Friluftsrådet for uddeling af 
udlodningsmidler  

e. Besøg af SF’s formand Pia Olsen Dyhr 
f. Oplæg vedr. helhedsplan for Stenbjerg 

Landingsplads 
g. Medvirken i Naturvejledning Danmarks 

uddannelsesråd 

 Ad a) TBS fandt, at der er 
mulighed for at lave 
genopretning i samarbejde 
med Naturstyrelsen, samt til 
at købe privatejede arealer 
mhp. overdragelse eller 
videresalg. Han fremhævede 
desuden, at nationalpark-
loven har 10 ligeværdige 
formål. Bestyrelsen tog 
orienteringen til 
efterretning.  

Ad b) KS var utilfreds med, 
at materialet var udleveret 
til ministeren og fandt, at 
man her har foregrebet 
bestyrelsens beslutning. TBS 
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h. Fælles høringssvar vedr. tilskud til rydning og 
forberedelse til afgræsning.  

i. Svar fra Miljøministeriet vedr. muligheder for at 
kompensere for dyrkningsrettigheder af 20/5 
2020 

Bilag 12a: MOF udvalg foretræde 15/1  

Bilag 12b: Materiale udleveret til ministeren  24/1 

Bilag 12c: Brev fra 5 nationalparkbestyrelsesformænd til 
ministeren vedr. kerneområder for vild natur 

Bilag 12d: Brev fra Miljø- og Fødevareministeriets department 

Bilag 12e: Mail vedr. Friluftsrådets nye kriterier for uddeling af 
overskudsmidlerne 

Bilag 12g: Oplæg vedr. helhedsplan for Stenbjerg 
Landingsplads 

Bilag 12h: Naturvejledning Danmarks uddannelsesråd 

Bilag 12i: Fælles høringssvar til bekendtgørelse 

Bilag 12j: Svar på henvendelse vedr. kompensation  

og PHM var enige i dette. 
TJO var ikke enig, da det 
ligger i tråd med tidligere 
beslutninger. TBS 
anbefalede, at der havde 
været en høring. Bestyrelsen 
tog i øvrigt orienteringen til 
efterretning.   

Ad c) Samme som 
ovenstående.  

Ad d) Ingen bemærkninger.  

Ad e) TJO nævnte, at det kan 
have betydning for 
fremtidige bevillinger, med 
mindre der kan indgås nye 
samarbejder.  

Ad f) TJO nævnte, at Pia 
Olsen Dyhr har været på 
besøg i Nationalpark Thy 
som del af en rundtur i 
Danmark.  

Ad g) Bestyrelsen bakkede 
op om initiativet. TBS 
nævnte, at Naturstyrelsen 
ejer halvdelen af 
landingspladsen og dermed 
nok skal betragtes som 
samarbejdspartner og ikke 
interessent.   

Ad h) Bestyrelsen tog 
orienteringen til 
efterretning.  

Ad i) Bestyrelsen tog 
orienteringen til 
efterretning. 

Ad j) Bestyrelsen tog 
orienteringen til 
efterretning. 

13.  
 

Mødeplan 2020 

a. Budgetseminar 3-4. september kl. 16-13 
b. Onsdag d. 30. september kl. 14-17 
c. Onsdag d. 16. december kl. 14-17 

 Budgetseminaret holdes på 
Skibstedgaard og på samme 
måde som sidste år.  
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14.  
 

Eventuelt  LSM nævnte, at 
Naturstyrelsen har rettet 
henvendelse om renovering 
af pausefolde til Rideruten 
fra Lodbjerg til Bulbjerg. 
Der opsættes i stedet pæle og 
rytterne skal selv medbringe 
hegnstråd.   

15.  
 

Godkendelse af referat  Referatet blev godkendt.  

 
 
 


