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Nr. 
 

Dagsordenspunkt og evt. bilag 
 

 

     

1.  
 

Velkomst og præsentationsrunde 

Bilag 1: Sammensætning af bestyrelsen for Nationalpark Thy 

 Bestyrelsens medlemmer 
præsenterede sig for 
hinanden.  

2.  
 

Præsentation af bestyrelseshåndbogen 2021 

Bilag 2: Bestyrelseshåndbog 2021 

 TJO introducerede kort 
håndbogen som et værktøj til 
at komme godt ind i 
arbejdet. KT takkede for en 
god introduktion.  

3.  
 

Valg af næstformand 

Bilag 3: Valg af næstformand 

 KS, INN og HH fandt, at 
bestyrelsen først bør vælge 
næstformand, når 
bestyrelsen er fuldtallig. 
INN, HH, LNN og PNC 
fandt, at man bør vælge en 
med faglighed omkring 
natur. Bestyrelsen besluttede 
at vente til et senere møde 
med at vælge en 
næstformand.  

4.  
 

Nedsættelse af nationalparkråd 2021-24 

Bilag 4: Nationalparkråd 2021-24  

 TBS nævnte, at 
Naturstyrelsen gerne fortsat 
vil have en plads i rådet v. 
Henrik Schjødt-Kristensen. 
LNN nævnte, at Vild med 
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Vilje også gerne vil deltage 
m. Philip Hahn Petersen. KS 
nævnte, at der kommer en 
ny fra jægerne i Thy.  

Bestyrelsen besluttede:  

At organisationer, der har 
en plads i bestyrelsen, også 
tilbydes en plads i rådet. 
NST og Vild med Vilje 
tilbydes en plads og der 
kommer en ny repræsentant 
for jægerne i Thy.  

At Lyngbyforeningen 
tilbydes en plads i rådet.  

At der ikke for nuværende 
inviteres flere ind i rådet.  

Bestyrelsen nedsatte hermed 
rådet.  

Bestyrelsen besluttede 
desuden:  

At bestyrelsesformanden 
stiller sig til rådighed for 
deltagelse i rådsmøderne, 
hvis rådet finder, det er en 
god idé.  

At nationalparkplan 2022-
28 er et første fælles projekt 
for råd og bestyrelse, samt 

At der i foråret 2021 
planlægges et fælles møde 
eller ekskursion med planen 
som emne.  

5.  
 

Bemanding af styregrupper, udvalg m.m. 

a. Trædesten til naturen 
b. Nationalparkcenter Thy 

i Byggestyregruppe 
ii Formidlingsstyregruppe 

c. Styregruppen for Lodbjerg Fyr 
d. Certificeringsudvalg vedr. fødevarer og non-food 
e. Partnerskabsudvalg vedr. formidlingspartnerskaber 
f. Cold Hawaii Rådet 

 LNN foreslog, at der kan 
nedsættes en styregruppe ift. 
naturprojekter. KS gav 
udtryk for, at hun tidligere 
har ønsket dette. KL 
foreslog, at der kan 
nedsættes en ny formidlings-
styregruppe, når centret er 
indviet. 



 
 

3 

Nr. 
 

Dagsordenspunkt og evt. bilag 
 

 

Bilag 5: Bemanding af styregrupper, udvalg, m.v. Bestyrelsen besluttede: 

At næstformanden og PNC 
indgår i styregruppen for 
Trædesten til Naturen. 

At styregrupperne omkring 
Nationalparkcenter Thy og 
Lodbjerg Fyr fortsætter 
uændret.  

At TJO fortsat er 
bestyrelsens repræsentant i 
certificeringsudvalget.  

At HH bliver bestyrelsens 
medlem af partnerskabs-
udvalget.  

At HH bliver bestyrelsens 
repræsentant i Cold Hawaii 
Rådet.  

6.  
 

Anbefalinger fra bestyrelsesmedlemmer, 
funktionsperioden 2017-20 

Bilag 6: Anbefalinger fra bestyrelsesmedlemmer 

 Bestyrelsen tog 
anbefalingerne til 
efterretning.  

7.  
 

Delegation af beslutningskompetance 

Bilag 7: Delegation af beslutningskompetance 

 TJO nævnte, at det er 
vigtigt, at bestyrelsen 
kommer på banen i forhold 
til naturgenopretnings-
projekter. KS foreslog, at 
emnet skydes til et senere 
møde mhp. drøftelse i rådet 
først. Bestyrelsen besluttede 
at vente med stillingtagen til 
delegation af beslutnings-
kompetance, til det har 
været drøftet i rådet.   

8.  
 

Nationalparkcenter Thy – økonomi 

Bilag 8: Nationalparkcenter Thy økonomi 

 TJO orienterede kort om 
møde med råhusentre-
prenøren om dagbøder, og 
drøftelser med rådgivere ift. 
ekstra krav, som ikke kan 
imødekommes. Han 
foreslog, at der gives en 
introduktion til bygningen til 
bestyrelsesmedlemmerne 
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derude i mindre grupper og 
vil komme med forslag til 
tidspunkter.  

Bestyrelsen tog 
orienteringen til 
efterretning. 

9.  
 

Nationalparkplan 2022-28 

Bilag 9: Nationalparkplan 2022-28 

Bilag 9a: Indhold i nationalparkplan 

Bilag 9b: Bruttokatalog 

Bilag 9c1: Evaluering af indsatser, Nationalparkplan 2016-22 

Bilag 9c2. Redegørelse om udviklingen i og omkring 
Nationalpark Thy 

Bilag 9d: Tidsplan Nationalparkplan 2022-28 

Bilag 9e1: Alle forslag til Nationalparkplan 2022-28  

Bilag 9e2: Bilag til forslag til Nationalparkplan 2022-28 

 TJO nævnte, at det er 
hensigten, at den nye 
nationalparkplan drøftes 
indgående på et 
opstartsseminar.  

PNC nævnte, at der er en 
risiko for, at der glider noget 
ud, når man samler det. BFN 
finder ikke, at forslaget om 
zonering er nok fremme. 

TBS nævnte, at NST gerne 
indgår i en nærmere dialog 
omkring sammenhæng ml. 
driftsplan og nationalpark-
plan. 

Bestyrelsen godkendte 
tidsplanen og oplægget til 
indhold.  

10.  
 

Form og indhold af årsberetning 2020 

Bilag 10: Form og indhold i årsberetning 2020 

 Bestyrelsen besluttede, at 
årsberetningen for 2020 og 
kommende års beretninger 
følger de tidligere 
årsberetninger for 
Nationalparkfond Thy.  

11.  
 

Eventuel udvidelse af Nationalpark Thy 

Bilag 11: Eventuel udvidelse af Nationalpark Thy 

 LSM nævnte, at 
frivilligheden for den enkelte 
lodsejer er vigtig, og at der i 
processen kan være behov 
for at lave nogle 
forundersøgelser, der 
involverer også større 
arealer, da fx vand ikke 
kender nogen grænser.  

KL anbefaler, at processen 
sættes i gang.  
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KS nævnte, at Danmarks 
Jægerforbund indtil videre 
har været imod en udvidelse, 
men nu undlader at stemme.  

HH nævnte, at natur-
nationalparker ikke 
nødvendigvis er bag hegn, 
men nok uden jagt.  

TJO nævnte, at han er blevet 
bedt om at deltage i et online 
møde arrangeret af 
Jammerbugt Kommune om 
en naturnationalpark 
Hanherred. Han nævnte, at 
det er vigtigt at få en god 
dialog med ministeren 
omkring en eventuel 
udvidelse.  

HH fandt, at der kan 
arbejdes med forskellige 
zoner fx i relation til jagt, 
med kerneområder, hvor 
man kan få oplevelser på 
nært hold af dyrelivet.  

INN fandt, at der skal være 
en vildere natur i hele 
nationalparken og også 
gerne i en udvidet 
nationalpark.   

LNN har set, at natur-
nationalparker har været 
drøftet i den tidligere 
bestyrelse og var 
interesseret i at vide, hvad 
bestyrelsens holdning var til 
det. Hun spurgte desuden til, 
om nationalparken kommer 
med en indstilling til 
lovforslaget omkring 
naturnationalparker. TJO 
nævnte, at der arbejdes på et 
høringssvar, om at det er 
vigtigt at sikre lokal 
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opbakning og engagement i 
arbejdet for en vildere natur.  

KT fandt, at det er 
afgørende, at der er 
frivillighed ift. lodsejerne og 
spurgte ind til bevillingen.  

TBS fandt, at beslutningen 
om at udvide nationalparken 
ikke nødvendigvis er koblet 
med spørgsmålet om natur-
nationalparker og at 
lovforslaget skaber rammer 
for en udvikling. Udpeg-
ningen kan ske både 
indenfor og udenfor en 
nationalpark. TBS holder sig 
neutral.      

Bestyrelsen besluttede,  at 
man fortsat bakker op om 
forslagene, og at 
bestyrelsesformanden går 
videre i en dialog med 
Thisted Kommune og 
miljøministeren.  

12.  
 

Orientering 

a. Aftale med Kammeradvokaten i fællesskab med de 
andre nationalparkfonde 

b. Voldgiftssag vedr. Lodbjerg Fyr 
c. Sag vedr. privatejet areal 

Bilag 12a: Aftalebrev med NP Skjoldungernes Land 

Bilag 12b: Voldgiftssag 

Bilag 12c: Orientering vedr. privat areal 

 Ad a) TJO orienterede kort 
om, at naturgenopretning 
på privatejede arealer har 
været umuliggjort ved at 
man har set projekterne som 
støtte under EU's de minimis 
forordning. 
Kammeradvokaten er 
undervejs med et notat, der 
ventes præsenteret på næste 
møde. Bestyrelsen tog 
orienteringen til 
efterretning.  

Ad b) TJO orienterede kort 
om voldgiftssagen. Der 
arbejdes på et forlig. 
Bestyrelsen tog oriente-
ringen til efterretning. 

Ad c) TJO orienterede kort 
om sagen. Bestyrelsen tog 
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orienteringen til efterret-
ning. 

13.  
 

Udkast til mødeplan 2021 

a. 17. marts  
b. Opstartsseminar 8.-9. april kl. 16-13 
c. (Naturmødet 28-30. maj) 
d. 22. juni  
e. Budgetseminar 2.-3. september kl. 16-13 
f. 29. september  
g. 15. december 

Bilag 13: Mødedatoer og tidspunkter 

 Bestyrelsen besluttede, at de 
ordinære møder lægges 17. 
marts, 22. juni og 29. 
september kl. 16-19. 

Der sendes en doodle ud på 
opstartsseminar og 
budgetseminar på en 
torsdag og fredag, samt på 
bestyrelsesmødet i 
december. 

14.  
 

Eventuelt  EØA orienterede om, at der 
er kommet et udkast til 
lovændringer, som bl.a. 
handler om etablering af 
naturnationalparker. Der 
sendes et udkast til 
høringssvar rundt i 
bestyrelsen. Link til 
lovforslaget sendes ud.  

LNN bad om, at der ændres 
på opsætningen i 
referaterne.  

15.  
 

Godkendelse af referat  Bestyrelsen godkendte 
referatet.  

 
 
  


