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Referat 

Nr. 
 

Dagsordenspunkt og evt. bilag 
 

 

     

1.  
 

Trædesten til naturen 

a. Nationalparkcenter Thy 
b. Indstilling vedr. langtidsparkering på Agger Tange 
c. Partnerskabsaftale vedr. tællere 
d. Partnerskabsaftale vedr. sti v. Klitmøller 

Bilag 1a: Nationalparkcenter Thy 

Bilag 1b: Indstilling vedr. langtidsparkering på Agger Tange 

Bilag 1c: Partnerskabsaftale vedr. tællere 

Bilag 1d: Partnerskabsaftale vedr. sti v. Klitmøller 

 Ad a) TJO orienterede om, at 
der er forsinkelser på 
byggeriet, primært 
råhusentreprisen. Der er en 
risiko for, at det afføder 
ekstra udgifter. Der  er en 
afklaring undervejs med 
fiskerifonden. Bestyrelsen 
besluttede, at indvielsen 
flyttes til 22. maj. 

Ad b) Bestyrelsen drøftede 
problemstillingen og 
besluttede, ikke at anbefale 
langtidsparkering på Agger 
Tange. I stedet kan det 
undersøges, om parkering 
kan foregå på havnen i 
Thyborøn, i Krik eller Agger. 

Ad c) Bestyrelsen tog 
orienteringen til 
efterretning. 

Ad d) Bestyrelsen godkendte 
aftalen.      

2.  
 

Nationalparkplan 2022-28 

Bilag 2: Nationalparkplan 2022-28 

Bilag 2a: Bruttokatalog 

Bilag 2b: Naturvejledning i Nationalpark Thy 

 PHM fremhævede at 
zonering er et vigtigt emne. 
Bestyrelsen bakkede op om 
det konceptuelle greb. TBS 
nævnte kort, at der var et 
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regelsæt omkring 
kommerciel naturformidling 
på Naturstyrelsens arealer. 
Inden konkrete initiativer 
iværksættes skulle dette 
afklares med Naturstyrelsen 
Thy. Bestyrelsen besluttede 
desuden, at bakke op om 
indstillingerne vedr. 
naturvejledning ift. skoler, 
kommunen, dagtilbud og 
ungdomsuddannelser, samt 
herunder også at 
nationalparken kan 
påbegynde naturvejledning 
mod betaling, så længe der 
ikke er tilstrækkeligt private 
aktører, der kan dække 
efterspørgslen.  Det blev 
understreget, at det er 
vigtigt, at kvaliteten er høj, 
når det er partnere med 
logo, der tager over.   

3.  
 

Udvidelse af Nationalpark Thy? 

Bilag 3: Eventuel udvidelse af Nationalpark Thy 

Bilag 3a: Kort med forskellige scenarier 

Bilag 3b: Dialog med Aage V. Jensens Naturfond 

Bilag 3c: Udkast til proces 

Bilag 3d: Bemærkninger fra møde om udvidelse 

 EO nævnte, at folkelig 
opbakning og frivillighed er 
væsentligt for kommunal-
bestyrelsen. Et flertal i 
bestyrelsen besluttede, at 
tage kontakt til kommunal-
bestyrelsen i Thisted med 
henblik på en videre proces 
med undersøgelse af arealer 
i såvel syd som nord, m.v. 
Bestyrelsen finder for 
nuværende ingen grund til 
at gå videre med en dialog 
med Aage V. Jensens 
Naturfond   

PHM frarådede inddragelse 
af Østerild Plantage pga. det 
nationale testcenters store, 
industrielle anlæg. KS 
bakkede ikke op på grund af 
troværdighedsproblemer, og 
at hjortevildtets levevilkår 
ikke tages nok i betragtning i 
forbindelse med større 
projekter i nationalparken.     
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4.  
 

Naturprojektet på Vestergaard – en status 

Bilag 4: Status vedr. naturprojektet på Vestergaard 

 Bestyrelsen tog 
orienteringen til 
efterretning.  

5.  
 

Forventninger til årsregnskab 2020 

Bilag 5: Forventninger til årsregnskab 2020 

 Bestyrelsen tog 
orienteringen til 
efterretning. TJO 
bemærkede, at regnskabet i 
2021 efter aftale med 
Naturstyrelsen fortsat er 
udgiftsbaseret (sidste år i 
projektet). Herefter skal 
regnskabet være 
omkostningsbaseret.  

6.  
 

Orientering vedr. budget 2024 

Bilag 6: Orientering vedr. budget 2024 

 Bestyrelsen tog 
orienteringen til 
efterretning. 

7.  
 

Brug af logo på fødevarer og non-food 

a. Tilretning af kriterierne 
b. Godkendelse af ansøgninger 2020 

Bilag 7: Brug af logo på fødevarer og non-food 

Bilag 7a: Kriterier for anvendelse af Nationalpark Thys logo på 
fødevarer 

Bilag 7b: Ansøgninger om brug af logo på fødevarer og non-
food produkter 

 Ad a) Bestyrelsen besluttede, 
at kriterierne drøftes med 
museet forud for en 
beslutning.  

Ad b) Bestyrelsen besluttede, 
at ansøgningen vedr. fisk og 
skaldyr ikke kunne 
imødekommes, og godkendte 
de øvrige af årets 
ansøgninger.   

8.  
 

Nationalpark Thy Venners brug af logo  

Bilag 8: Nationalpark Thy Venners brug af logo 

 Bestyrelsen besluttede, at 
Nationalpark Thy Venner 
må benytte nationalparkens 
logo "i samarbejde med 
Nationalpark Thy". 

9.  
 

Nationalparkfondenes muligheder for 
naturgenopretning på privatejede arealer 

Bilag 9: Nationalparkfondenes muligheder for 
naturgenopretning på privatejede arealer 

Bilag 9a: Status for arbejdet med forbedring af 
støttemuligheder 

Bilag 9b: Nationalparkernes Formandsforums fælles 
henvendelse til Kammeradvokaten 

 PNC imødeså, at der også 
kan være behov for en dialog 
med EU og understregede 
sammen med PHM, at der 
derfor også arbejdes med 
mulighed for køb af arealer. 
Bestyrelsen tog 
orienteringen til 
efterretning.   

10.  
 

Skift i funktionsperiode – anbefalinger til ny bestyrelse  PNC nævnte, at rådet 
anbefaler, at der laves flere 
arrangementer på tværs af 
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bestyrelse og råd for at 
fastholde engagementet.  

KS foreslog, at bestyrelsen 
forlanger at blive inddraget i 
nationalparkens processer 
fra starten af.  

TJO orienterede om, at den 
nye bestyrelse bliver på 14, 
men det endnu ikke vides, 
hvem der kommer til at 
sidde i den.  

Bestyrelsen anbefalede, at 
der udleveres en bestyrelses-
håndbog til de nye.  

LSM fandt det fortsat vigtigt 
at den nye bestyrelse tager 
på tur sammen.  

TBS fandt, at bestyrelse-
sarbejdet fik et gevaldigt 
løft, da budgetseminaret 
blev indført og at det er 
vigtigt tidligt i forløbet at 
have noget, der ryster 
sammen.  

11.  
 

Orientering 

a. Zoom-møde med præsident Maria Reumert 
Gjerding, Danmarks Naturfredningsforening 7/10 

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

c. Skype-møde med miljøminister Lea Wermelin 
23/11 

d. Møde i Nationalparkernes Formandsforum 30/11 
e. Fælles møde ml. formandsforum, Naturstyrelsen og 

Miljøstyrelsen 15/12 
f. Møde m. direktøren for Hanstholm Havn 2/12 
g. Molinia – forskningsprojekt omkring klitnaturens 

planter og DNA 
h. Interessetilkendegivelse Thy Travel 
i. Orientering vedr. udpegning til bestyrelsen for 

Nationalpark Thy 
 
Bilag 11b: Interessentgruppe vedr. naturnationalparker 
Bilag 11c: Noter fra skype-møde med miljøministeren 
Bilag 11g: Molekylær inventering indenfor artsdiversitet 
Bilag 11h: Interessetilkendegivelse Thy Travel 
Bilag 11i: Orientering vedr. udpegning 

 Ad a) TJO, INN og EØA 
deltog i et Zoom-møde 
omkring ny nationalpark-
plan, naturnationalparker 
og udvidelse. KS nævnte, at 
der desuden har været et 
møde med Danmarks 
Jægerforbunds formand 
omkring nationalpark-
planen. PHM nævnte, at 
også DOF's formand og 
næstformand har været på 
besøg mhp. ny nationalpark-
plan.   

Ad b og c) Intet at bemærke 

Ad d) referat rundsendes 

Ad e) noter uploades til 
mødemappen sammen med 
referatet her 

Ad f) TJO orienterede om, at 
Hanstholm Havn i januar 
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forventer at offentliggøre 
sine planer i relation til 
bæredygtighedsstrategien. 
Der ser ud til at kunne blive 
et godt samspil. EO nævnte, 
at der også er et projekt 
omkring lagring af CO2.    

Ad g) EØA orienterede kort 
om forskningsprojektet, der 
også involverer studerende i 
virksomhedspraktik til 
foråret.  

Ad h) MM orienterede kort 
om projekter, der skal koble 
oplevelser med overnatning 
og bespisning mhp. at løfte 
virksomhederne. 

Ad i) Intet at bemærke 

Bestyrelsen tog orienterings-
punkterne til efterretning.   

12.  
 

Udkast til mødeplan 2021 

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

 Endelig mødeplan afklares 
med den næste bestyrelse.  

13.  
 

Eventuelt  TBS nævnte, at NST gerne 
vil indgå i et samarbejde om 
den næste nationalparkplan, 
herunder relationen til 
driftsplanen. TJO nævnte, at 
der har været et godt møde 
m. NST's konstituerede 
skovrider og kvitterede for 
tilbuddet.  

TJO takkede alle for et 
positivt og givtigt 
samarbejde gennem 4 år og 
rettede en ekstra tak til dem, 
der ikke kan fortsætte.  

EØA nævnte, at der i år er en 
julegave til bestyrelsen.  

EO nævnte, at han har gået 
alle de ca. 10 km lange ture, 
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som Thy Race har markeret i 
forskellige plantager over de 
seneste uger og fandt dem 
meget interessante. Der bør 
gives en kadeau for 
initiativet, der har været 
meget velbesøgt.  

PHM takkede for den måde, 
formand, næstformand og 
sekretariat har taget hans 
forslag og bemærkninger på 
og for spændende dialog og 
samarbejde.  

LSM anbefalede, at 
bestyrelsen hurtigt også får 
et godt kendskab til alle 
medarbejderne.  

KS spurgte, om rådet ikke 
har adgang til alle 
referaterne. EØA orienterede 
om, at det har de gennem 
npthy.dk.  

EO nævnte, at siden han blev 
involveret i nationalparken i 
2002 er der sket rigtigt 
meget. Det er frugtbart med 
forskellige tilgange at nå 
kompromiser. Har været 
meget tilpas med 
sekretariatets indsats, både 
med foredrag, ekskursioner 
og øvrig betjening, der har 
medvirket til at vende 
stemningen fra skepsis til 
stolthed.  

LT takkede for spændende år 
sammen med passionerede 
mennesker.  

IA takkede også – og 
nævnte, at hun vil blive ved 
med at arbejde for 
nationalparken.  

TBS fandt, at det havde 
været en fornøjelse.  
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JB takkede også for 12 
spændende år for 
Nationalpark Thy.   

14.  
 

Godkendelse af referat  Referatet blev af tekniske 
årsager ikke færdiggjort på 
mødet, men rundsendes til 
godkendelse.  

 
 


