
 
 

 

Dagsorden til rådsmøde  
den 9. december kl. 16.30-18.30 
 
Deltagere: Poul Nystrup Christensen, Charlotte 
Boje Andersen, Hans Chr. Mikkelsen, Henrik 
Schjødt Kristensen, Ib Nord Nielsen, Jesper 
Lousdal, Johanne Vibe Kristensen, Jytte Nielsen, 
Jørn Schjøtler, Mads Agerholm, Ole Steen Larsen, , 
Henrik Eriksen, Niels Vase 
 
Bestyrelsen: Torben Juul-Olsen 
 
Sekretariatet: Hanne Hornstrup, Cathrine Lykke 
Sørensen, Else Østergaard Andersen (referent) 
 
Afbud: Jon Johnsen, Willy Mardal, Helge Yde, Hans 
Jeppesen,  
 
Ikke mødt: Chris Schulz, Knud Søgaard, Grethe 
Mejlgaard, Harald Nielsen, Torben Karlshøj 
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Kirkevej 9

7760 Hurup

Tlf.: 72 54 15 00
CVR: 32995462
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1.  
 

Trædesten til naturen 

a. Nationalparkcenter Thy 
b. Indstilling vedr. langtidsparkering på Agger 

Tange 

Bilag 1b: Langtidsparkering på Agger Tange 

 Ad a) EØA orienterede om, at 
indvielsen forventeligt udsættes 
pga. forsinkelser.  

Ad b) INN nævnte, at parkering 
om natten vil betyde, at der vil 
være autocampere, der parkerer. 
Det bedste forslag er ved 
færgelejet, hvis det skal ske. Rådet 
udtrykte bekymring for at åbne 
for parkering om natten.  

2.  
 

Nationalparkplan 2022-28 

a. Bruttokatalog 
b. Naturvejledning i Nationalpark Thy 

Bilag 2: Nationalparkplan 2022-28 

Bilag 2a: Bruttokatalog 

Bilag 3b: Naturvejledning i Nationalpark Thy 

 Ad a) INN nævnte, at der er en fejl 
vedr. formuleringen omkring 
IUCN-kriterier. OSL fandt, at det 
er relevant at skrive potentielle 
samarbejdspartnere ind. Rådets 
medlemmer bakkede i øvrigt op 
om det konceptuelle greb.  

Ad b) Rådet anbefaler bestyrelsen, 
at: 

1. udbyde naturvejledningsture 
som sidemandsoplæring af lærere 
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ved egen naturvejleder for 
skoleklasser i Thy. 

2. øge samarbejdet med Thisted 
Kommune om at udvide 
kendskabet i kommunens skoler til 
nationalparken og dennes 
muligheder. 

3. nationalparken igangsætter et 
samarbejde med Thisted 
Kommune i relation til dagtilbud 

4. nationalparken igangsætter et 
samarbejde med ungdoms-
uddannelser. 

5. Rådets medlemmer anbefalede, 
at offentlige og private 
betalingsture er noget, 
nationalparken kan påbegynde.  

3.  
 

Eventuel udvidelse af Nationalpark Thy 

Bilag 3: Eventuel udvidelse af Nationalpark Thy 

Bilag 3a: Udkast til proces 

Bilag 3b: Bemærkninger fra møde om udvidelse 

 JS, OSL, MA, INN var positive 
overfor begge større 
udvidelsesforslag. TJO nævnte, at 
tidspunktet kan være det helt rette 
henset til såvel stat som 
kommune. JL nævnte, at der kan 
være private lodsejere i Krik Vig. 
HCM nævnte, at nogle 
nøglelodsejere i området ikke 
umiddelbart er interesserede. 
Rådet bakkede op om, at 
bestyrelsen går i gang med en 
proces omkring større udvidelse.  

4.  
 

Brug af logo på fødevarer og non-food 

a. Tilretning af kriterierne 
b. Ansøgninger 2020 

Bilag 4: Brug af logo på fødevarer og non-food 

Bilag 4a: Tilretning af kriterier 

Bilag 4b: Ansøgninger om brug af logo 

 Ad a) Rådet anbefalede 
bestyrelsen at tilrette kriterierne 
som foreslået. JN fandt dog, at 
kulturarv er tilbageskuende og 
derfor ikke giver mening i den 
foreslåede form.  

Ad b) Rådet anbefaler, at 
ansøgningen vedr. fisk og skaldyr 
ikke imødekommes. HE fandt, at 
det er en gave, at få lov at bruge 
logoet og foreslog, at de, der har 
fået lov til at bruge national-
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parkens logo kan mødes og 
inspirere hinanden.    

5.  
 

Skift i funktionsperiode – eventuelle 
anbefalinger til et nyt råd 

 CBA foreslog, at man arbejder 
med mødeformen og på den måde 
sikrer, at de mange forskellige 
interesser bliver brugt aktivt og 
fokuserer mere på det, som der er 
mulighed for at få indflydelse på. 
Hun savner en opfølgning på, 
hvad bestyrelsen bruger rådets 
anbefalinger til. Hun fandt, at 
ture ud sammen er det bedste. 
OSL foreslog, at der holdes flere 
fællesmøder med bestyrelsen i de 
særligt vigtige sager som fx 
nationalparkplan og udvidelse.  

6.  
 

Orientering 

a. Brev til miljøminister Lea Wermelin  
b. Zoom-møde med præsident Maria Reumert 

Gjerding, Danmarks Naturfredningsforening 
7/10 

c. Danmarks Nationalparker har fået en plads i 
interessentarbejdsgruppen om 
naturnationalparker 

d. Møde i Nationalparkernes Formandsforum 
30/11 

e. Molina – forskningsprojekt omkring 
klitnaturens planter og DNA 

f. Interessetilkendegivelse Thy Travel 

Bilag 6a: Brev til miljøminister Lea Wermelin 

 Ad a) Intet at bemærke.  

Ad b) EØA orienterede kort om 
mødet, herunder vildere natur i 
nationalparken.  

Ad c) EØA orienterede kort om, at 
Lars Vedsmand fra NP 
Skjoldungernes Land 
repræsenterer nationalparkerne. 

Ad d) Formandsforum kontakter i 
fællesskab Kammeradvokaten 
mhp. muligheder for 
kompensation i naturgenopret-
ningssager.   

Ad e) EØA orienterede kort om 
forskningsprojektet.  

Ad f)  EØA orienterede kort 

TJO nævnte, at ministeren har 
besluttet, at to yderligere 
foreninger får en plads i 
nationalparkens bestyrelse i 
næste periode: Vild med Vilje og 
Biologisk Forening for 
Nordvestjylland. Bestyrelsens 
sammensætning kendes endnu 
ikke.  
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7.  
 

Udkast til mødeplan 2021 

a. februar/marts 
b. juni 
c. september 
d. december 

  

8.  
 

Eventuelt  MA nævnte, at Nationalpark Thy 
Venners bestyrelse har besluttet, 
at frivillige ikke løser 
arbejdsopgaver, som der er 
personale til at løse.  

EØA nævnte, at der er en julegave 
på vej.  

TJO takkede for at have fået lov til 
at være med i perioden og har 
fandt det givtigt at have mulighed 
for at lytte til de mange 
synspunkter og håber på at få 
mulighed for et første fællesmøde 
mellem råd og bestyrelse i starten 
af det nye år.  

HCM nævnte, at der kommer en 
ny repræsentant for jægerne.  

PNC takkede alle for det 
engagement og den deltagelse – 
og overbærenhed – som alle har 
vist til rådets arbejde. BFN får en 
plads i nationalparkens bestyrelse 
og derfor venter Poul ikke at 
fortsætte i rådet i den næste 
periode.  

JS takkede også for at have været 
med i en spændende proces.  

9.  
 

Godkendelse af referat  Rådet godkendte referatet. 

 
 
 


