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Dagsorden 

Nr. 
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1.  
 

Trædesten til naturen 

a. Nationalparkcenter Thy 
b. Hanstholm Fyr 
c. Entrédonation 
d. Rekruttering af frivillige 
e. Code of conduct 

Bilag 1a: Nationalparkcenter Thy 

Bilag 1b:  Hanstholm Fyr 

Bilag 1c: Donationer 

Bilag 1d: Rekruttering af frivillige 

Bilag 1e: Orientering om projekt "Code of conduct" / god 
opførsel i naturen 

 Ad a) TJO orienterede kort 
om forsinkelsen. I mandags 
blev holdt en god landings-
workshop omkring 
formidlingen i centret, hvor 
en del bestyrelses-
medlemmer også deltog. KS 
roste rådgivernes arbejde, 
hvor der var taget rigtigt 
meget med af det, som var 
blevet bidraget med. 
Bestyrelsen tog 
orienteringen til 
efterretning.  

Ad b)  TJO orienterede kort 
om flytningen til nyt lokale 
og de fremadrettede planer 
på stedet. Der planlægges et 
møde med bestyrelsen for 
Det Nordatlantiske Fyr. 
Bestyrelsen tog 
orienteringen til 
efterretning.  

Ad c) HH orienterede kort 
om, hvordan donationer skal 
"sælge ejerskab" til 
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nationalparken. LT fandt, at 
det er et godt projekt, men 
bemærkede, at man bliver 
meget konkrete på, hvad det 
er folk, de bidrager til. 
Virksomhedsarrangementer 
kan evt. puljes. Det kan give 
mulighed for at sætte flere 
aktiviteter i gang. 
Bestyrelsen besluttede at 
arbejde videre med emnet.  

Ad d) HH orienterede om 
arbejdet med at rekruttere 
frivillige til nationalpark-
centret. MM nævnte, at der 
måske er mulighed for at 
pulje turistforeningens og 
nationalparkens frivillige. 
TJO fandt, at det vil være en 
rigtig god idé for at sende 
gæsterne godt videre. 
Bestyrelsen tog 
orienteringen til 
efterretning.  

Ad e) PHM fandt det godt, at 
det handler om at møde 
gæsten i øjenhøjde og fandt 
det vigtigt, at påpege, at 
hensynsfuld adfærd bør 
være den korrekte 
betegnelse. Bestyrelsen tog 
orienteringen til 
efterretning.  

2.  
 

Overtrædelser i relation til færdsel i Nationalpark Thy 

Bilag 2: Overtrædelser i relation til færdsel 

 TJO nævnte kort den 
korrespondance, der har 
været på Facebook i 
sommers om ulovligheder i 
nationalparken.  

TBS nævnte, at de, der 
bevidst gør noget ulovligt 
skal meldes, men nævnte 
også at man skal være 
varsom med at sige til fx 
frivillige, at de skal påtale 
det, men at man skal melde 
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det til Politiet eller 
Naturstyrelsen Thy. 
Bestyrelsen drøftede emnet 
og besluttede, at der skal 
holdes fast i de gode 
historier, og at hvis frivillige 
skal påtale det, skal de 
uddannes til det.      

3.  
 

Nationalparkplan 2022-28 

Bilag 3: Nationalparkplan 2022-28 

Bilag 3a: Skitse til formulering af mål 

 HH nævnte, at forslag kan 
sendes ind via hjemmesiden 
til og med d. 18. oktober. LT 
anbefalede, at man skal 
være opmærksom på, at 
også 6 år kan være en lang 
horisont, og at det at være 
"den bedste" kan blive meget 
dyrt. Bestyrelsen besluttede, 
at der arbejdes videre ud fra 
den beskrevne metode, at der 
præsenteres et tematiseret 
forslag til mål og indsatser 
til råd og bestyrelse i 
december, og at 
naturvejledning drøftes på 
møderne i december.   

4.  
 

Status og revideret budget 2020 

Bilag 4: Status og revideret budget 2020 

 EØA gennemgik kort det 
reviderede budget. 
Bestyrelsen tog 
orienteringen til 
efterretning, og besluttede at 
igangsætte kalkning af 
Lodbjerg Fyrtårn 
indvendigt, samt godkendte 
det reviderede budget.  

5.  
 

Budget 2021 og overslagsår 2022-23 

Bilag 5: Budget 2021 

Bilag 5a: Prioriteret budget 2021 

Bilag 5b: Økonomistyring 2017-23 

 TJO orienterede om rådets 
bemærkninger. LT fandt, at 
der måske bør laves en 
helhedsplan for faciliteter 
herunder driften. Ift. 
bunkeren på Lodbjerg Fyr er 
det væsentlige, hvad et 
reduceret budget vil betyde. 
TJO fandt, at det er vigtigt 
som led i projektet at 
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samarbejde med museet om 
det. PHM fandt, at der kan 
blive behov for aflastning i 
de østlige dele af national-
parken. PNC nævnte, at øget 
besøgstal skal tages med i 
betragtningen. KBL nævnte, 
at det næppe kun var i 2020, 
der kom mange danskere i 
området. Bestyrelsen 
besluttede, at godkende 
budgettet for 2021 med de 
foreslåede ændringer, 
godkende overslagsårene for 
2022 og 2023, samt at emnet 
med en helhedsplan for 
faciliteter drøftes i den nye 
bestyrelse.  

6.  
 

LUKKET PUNKT   

7.  
 

Naturnationalparker 

Bilag 7: Naturnationalparker 

Bilag 7a: Hanstholm Vildmark 

Bilag 7b: Naturnationalpark Han Herred 

 IA fandt, at oplægget er 
meget vidtgående, og 
nævnte, at mange 
mennesker vil afskrækkes 
fra at være i naturen, men 
fandt det oplagt at få 
nationalparken udvidet til 
Bulbjerg. KBL fandt det 
vigtigt, at sende en 
tilkendegivelse om, hvad 
bestyrelsen mener. JB fandt 
det vigtigste i national-
parken er naturen, og at 
bestyrelsen skal tegne 
billedet for, hvordan den 
udvikler sig, således at en 
"naturnationalpark" i Thy 
vil være overflødig. KS 
nævnte, at bestyrelsen 
næppe bliver spurgt. LT 
fandt, at det er vigtigt, at 
pointere, at der nu er en 
nationalpark og en 
nationalparkfond, og at man 
som nationalparkfond 
samlet bør søge at vinde 
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gehør for, at få 
nationalparkerne til at virke. 
De foreslåede indhegninger 
er en meget stor del af 
lokalområdet, og meget vil 
gå tabt i forhold til 
lokalsamfundet. Han fandt, 
at Thisted Kommune bør 
rejse spørgsmålet politisk. 
TBS nævnte, at det ikke er 
bøjet i neon, hvad en 
naturnationalpark er, men 
centrale elementer handler 
om ophør af skovdrift og 
urørt skov samt 
genopretning af natur, 
herunder helårsgræsning 
med naturligt græsnings-
tryk (men ikke nødvendigvis 
hvilke dyr). Det kan være 
med almindeligt kreatur-
hegn. Jo større indhegning-
erne er, desto mindre farligt 
er færdsel i dem. Der er flere 
eksempler fra fx Sydlange-
land (vildheste), Bornholm 
(bison), hvor der ikke er 
oplevet væsentlige gener, 
men det publikumsmæssigt 
har været attraktioner. 
Miljøministeriets facebook-
side har to streamede møder 
om naturnationalparker 
liggende fra i går og i 
forgårs (virtuelle skovture 
med debatter). 3 borgmestre 
og en nationalpark viste 
interesse i debatten. En 
naturnationalpark kan 
sagtens gå hånd i hånd med 
en nationalpark. PHM fandt, 
at der har været for lidt 
fokus på naturen i 
nationalparkerne, og fandt, 
at der i Hanstholm 
Vildtreservat kan opnås det 
rette græsningstryk uden 
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hegn. Han fandt ikke, at 
naturnationalpark som 
foreslået er et instrument, 
der er velegnet i National-
park Thy, men kan være det 
i andre områder. EO var 
enig i, at Thisted Kommune 
skal på banen i forhold til, 
hvad der er natur og hvad 
der er naturligt. Der er både 
veterinære og etiske 
problemstillinger i forslaget 
og fandt det bekymrende at 
lave store indhegninger med 
eksotiske dyr. Kommunen 
bakker 100 % op om den 
nationalpark, der er. LT 
fandt, at noget af det, 
nationalparken har været 
med til at bevise er, at 
mange interesser kan spille 
sammen for de få midler, 
man har haft til rådighed. 
Det vil være godt, hvis man 
kanaliserer flere penge til 
naturen. JB bemærkede, at 
mange af de ting, der 
indeholdes i 
naturnationalparkerne er de 
samme, som der arbejdes 
med i nationalparken. MM 
nævnte, at turistforeningen 
er nysgerrige på, hvad det 
ekstra kunne være, men 
håber, at det kunne gøres 
uden hegn. TBS nævnte, at 
der allerede i dag er flere, 
større indhegninger med 
både heste og kreaturer. 
AGW nævnte, at mangel på 
dynamik nævnes i de mange 
undersøgelser, der laves i 
området, og at et større 
græsningstryk angives som 
midlet til dette. TJO 
opsummerede, at bestyrelsen 
finder, at Nationalpark Thy 
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er skabt på frivillighed, og at 
man vil stille sig til rådighed 
for en dialog om, hvordan 
der kan skabes bedre natur i 
Nationalpark Thy, således at 
det sker i bedst mulig 
overensstemmelse med 
lokalområdet. Der laves et 
udkast til et brev til 
ministeren, som rundsendes 
i bestyrelsen til godkendelse 
inden fremsendelse.     

8.  
 

Offentligt møde vedr. eventuel udvidelse 29/10 

Bilag 8: Offentligt møde  

Bilag 8a: Spørgsmål fra Hannæs/Nordthy vedr. borgermøde 

 TJO nævnte, at Hotel 
Hanstholm vil kunne 
håndtere 180 deltagere i 
mødet med de nuværende 
restriktioner ift. corona.  

TBS foreslog, at man kan 
entrere med et firma, der 
kan sørge for livestreaming 
og evt. også overveje en plan 
c ift. corona. LT fandt det 
ikke realistisk med så mange 
deltagere, og nævnte, at 
livestreaming kan 
kombineres med et panel, og 
at der kan stilles spørgsmål 
hjemme fra stuerne. KS 
nævnte, at det kan være 
svært at nå alle lodsejere, da 
også nogle bor langt væk og 
ikke læser ugeaviser.   

Bestyrelsen besluttede, at 
både borgergruppen og DOF 
kan få mulighed for at 
fremlægge deres forslag, at 
der bør være mulighed for 
livestreaming, at formålet 
med mødet er at lodde 
stemningen forud for en 
stillingtagen i bestyrelsen 
(og rådet vil kunne udtale 
sig på forhånd).    
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9.  
 

Evaluering af funktionsperioden 2017-2020 

Bilag 9: Evaluering af funktionsperioden 2017-2020 

 PHM nævnte, at der i loven 
står, at der så vidt muligt 
skal være en balance mellem 
benyttere og beskyttere i 
bestyrelsen. Sker det ikke, 
bør der være tilstrækkeligt 
med grønne organisationer i 
rådet. LT fandt, at 
definitionen er forkert. 
Bestyrelsen repræsenterer 
forskellige interesser, men 
alle sidder der,  fordi man 
gerne vil udvikle national-
parken i en balance mellem 
beskyttelse og benyttelse.   

Bestyrelsen besluttede, at de 
organisationer, der gerne vil 
være med bør få en plads, at 
arbejdsformen har fungeret 
godt med møder i rådet en 
uges tid før bestyrelses-
møderne, at der bør laves 
flere fælles møder eller 
ekskursioner, at rådet gerne 
må bringe forslag op i 
bestyrelsen. Bestyrelsen 
godkendte i øvrigt oplægget 
som indstillet.      

10.  
 

Orientering 

a. Naturmødet 2021 
b. Møde om naturlig hydrologi d. 8. oktober 
c. Projektansøgning i samarbejde med DHI GRAS A/S 
d. Møde med Destination Nordvestkysten 
e. Støtteskrivelse til Elmelund / Thy Skovservice 
Bilag 10c- Projektansøgning 
Bilag 10e: Støtteskrivelse 

 Ad a) Afhænger selvfølgelig 
af, om det kan afholdes.  

Ad b) Afholdes kl. 19.  

Ad c) Intet at bemærke 

Ad d) EØA har holdt et møde 
med direktøren mhp. at de 
får en forståelse af, hvad 
nationalparken er for en 
størrelse. 

Ad e) Intet at bemærke 

11.  
 

Mødeplan 2020 

a. 16. december 2020 

 Mødet holdes hos Esben 
Oddershede, Klitmøllervej 
88.  
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12.  
 

Udkast til mødeplan 2021 

a. 20. januar  
b. 17. marts  
c. 22. juni  
d. Budgetseminar aug/sep  
e. 29. september 
f. 15. december  

 TJO nævnte, at planen er 
tentativ, da bestyrelsen jo 
endnu ikke er kendt.  

13.  
 

Eventuelt  KS nævnte, at en antropolog 
har løbet alle 5 
nationalparker igennem på 
løbehjul og fandt, at det 
bedste i Nationalpark Thy 
var klitplantagerne.  

14.  
 

Godkendelse af referat  Referatet blev godkendt.  

 
 
 


