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Dagsorden
Nr.

Dagsordenspunkt og evt. bilag

1.

Præsentation af de overordnede linjer i relation til
budget 2020, herunder rådighedsbeløb til prioritering
Bilag 1: Overordnede linjer i relation til budget 2021 samt
overslagsårene 2022-23

Bestyrelsen tog
orienteringen til
efterretning.

Bilag 1a: Oversigt over nødvendige udgifter og indtægter i 2021
jf. bestyrelsens tidligere beslutninger
2.

Gennemgang af forslag til budget 2021
a.
b.
c.

Basisbudget – drift m.v.
Basisbudget – nationalparkplanens 13 højest
proriterede indsatsområder
Basisbudget – nationalparkplanens øvrige
indsatsområder

Bilag 2: Forslag til budget 2021 til prioritering
3.

Bestyrelsens prioritering af forslag
Bilag 3: Budget til prioritering

Bestyrelsen tog
orienteringen til
efterretning. Det bør
fremover være mere klart,
hvad der er strengt
nødvendigt. Bestyrelsen
besluttede, at der prioriteres
for ca. 2 mio. kr.
Bestyrelsen ser gerne, at
Naturstyrelsen prioriterer
undersøgelsen af naturlig
hydrologi i grundvandsnære
klitplantager højt med
henblik på det bedst mulige
samarbejde med Tvorup som

Nr.

Dagsordenspunkt og evt. bilag
case. Der er vilje til at
prioritere midler til
området, men pt. afsættes 0
kr.
Bestyrelsen finder, at køb af
jord kan være et værktøj ift.
naturgenopretning. Midler
kan frigives efter en skriftlig
høring i bestyrelsen.
Vedr. tilgængeliggørelse og
formidling af bunkeren ved
Lodbjerg Fyr bør det
undersøges, om den er
overvintringssted for
flagermus.
Bestyrelsen prioriterede
1.995.000 kr (vedhæftet) af
de foreslåede projekter.

4.

Orientering
a.
b.
c.

Artikel i Politiken 29. juni 2020
Status vedr. statsstøtte og de minimis
Projekt vedr. sammenhængende natur i
Nationalpark Thy – veje til optimering af
biodiversitet

Bilag 4a: Vild. Vildere. Thy
Bilag 4b: Status fra departementet og fælles svar fra
nationalparkfondene hertil
Bilag 4c: Projektbeskrivelse – sammenhængende natur i
Nationalpark Thy

5.

Ad b) Bestyrelsen tog
orienteringen til
efterretning.
Ad c) Bestyrelsen tog
orienteringen til
efterretning. PHM stillede
sig til rådighed og foreslog,
at Thisted Kommune også
bør have en plads i
styregruppen.

Mødeplan 2020
a.
b.

6.

Ad a) Taget til efterretning.
På næste møde drøftes
bestyrelsens holdning til
forslag om
"Naturnationalpark
Hanstholm Vildmark"
herunder kommunikation
m.v.

Onsdag d. 30. september kl. 14-17
Onsdag d. 16. december kl. 14-17

Eventuelt

PHM spurgte til, hvornår
processen med udnævnelse
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Nr.

Dagsordenspunkt og evt. bilag
til bestyrelsen sættes i gang.
EØA nævnte, at
Miljøstyrelsen er gjort
opmærksom på det.
TBS nævnte, at der er truffet
beslutning om, at der fra 1.
januar kun er to indgange til
ministeriet: Naturstyrelsen
og departementet.
EØA nævnte, at 15. Juni
Fonden har givet 1 mio. kr til
et forskningsprojekt om
molekylær inventering
indenfor artsdiversitet .
Offentligt møde om
nationalparkplanen 17.
september på Videnscenter
Thy-Mors.
Temamøde om naturlig
hydrologi d. 8. oktober på
Videnscenter Thy-Mors.
Offentligt møde om evt.
udvidelse d. 26. oktober på
Hotel Hanstholm. Alle
tidspunkter kl. 19.
Flere bad om, at
mødemateriale fremover
også kan samles i en pdf-fil.

7.

Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt.
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