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1.  
 

Orientering 

a. Sekretariatet orienterer om dets flytning til 
Nationalparkcentret. 

b. Formanden orienterer om miljøministerens 
udpegning af Niels Vase til rådets 
repræsentant i bestyrelsen for NP Thy. 

 Ad a) EØA orienterede om, 
at sekretariatet er flyttet ind 
i Vorupør, men 
medarbejderne stadig 
arbejder hjemmefra. 

Ad b) PHM ønskede til lykke 
til Niels med pladsen i 
bestyrelsen.  

I øvrigt: OSL spurgte til, om 
rådet tilses en plads i 
bestyrelsens evt, 
arbejdsgrupper og 
styregrupper. EØA foreslog, 
at rådet byder sig til.  

På forespørgsel fra OSL 
orienterede EØA om, at 
årsberetningen ikke kan 
tilbydes tilsendt med posten 
pga. flytning, men udleveres 
ved først givne lejlighed. 
PHM fandt, at rådet burde 
have haft et udkast til 
kommentering.  

På forespørgsel fra OSL 
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orienterede EØA om, at 
indvielsen er skubbet til efter 
sommerferien, for at kunne 
invitere mange, herunder 
også de frivillige.  

2.  
 

Friluftsguiden 2021 

a. Tilbagemelding fra arbejdsgruppen  
b. Rådets indstilling til bestyrelsen 

Bilag 2a: Tilbagemelding fra arbejdsgruppen (lægges i 
mødemappen mandag)  

 Ad a) MBKN orienterede om 
arbejdsgruppens forslag til 
ændringer.   

Ad b) TE nævnte, at han har 
sendt de jagttider, der 
gælder nu. HSK fandt det 
besynderligt at bruge 
betegnelsen "vi" under "Når 
vi går på jagt".  IB fandt det 
vigtigt at beslutte, hvem 
målgruppen er. PHM 
opsummerede, at for 
almindelige gæster, der ikke 
går på jagt, kunne man i 
stedet orientere mere 
generelt om, at der kan 
forekomme jagt under 
overskriften "Jagt i 
nationalparken", hvor man 
også kan beskrive, at der er 
store områder, hvor der ikke 
er jagt. NV foreslog, at man 
kunne orientere publikum 
om, at der ikke skiltes med 
jagt på NST's arealer. PHM 
fandt også, at afsnittet om 
østers skal ud, og at de to 
omkring stranden kan slås 
sammen. GS fandt, at 
afsnittet om at have hund 
med, bør stå i et mere 
indledende afsnit. PHM: 
krikand og tinksmed er 
markeret i de forkerte 
naturtyper. IB ledte efter, 
hvad man må på private 
jorde, men fandt det måske 
kunne synliggøres mere, at 
der er meget af NP Thy, der 
er private jorde, hvor der er 
andre regler for 
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overnatning, herunder 
parkering af mobile homes. 
PHM foreslog, at rådet 
opfordrer til at forbyde 
flyvning med droner. HSK 
vil gerne undersøge 
dronereglerne til næste 
møde.   

RÅDET INDSTILLER til 
bestyrelsen, at friluftsguiden 
ændres på de nævnte 
punkter.  

3.  
 

Nationalparkplan 2022-28 

a. Tilbagemelding fra arbejdsgruppen  
b. Rådets indstilling til bestyrelsen 

Bilag 3: Tilbagemelding fra arbejdsgruppen (lægges i 
mødemappen mandag) 

 Ad a) PHM orienterede om 
arbejdsgruppens foreløbige 
tilbagemelding.  

Ad b) LRM nævnte, at der er 
behov for at medtage mere 
om søer og vandområder. 
MA fandt ikke, at naturen 
hidtil har været lavt 
prioriteret, men at der også 
har været hindrende 
problemstillinger ift. de 
minimis og NST's 
driftsplaner. PHM foreslog, 
at formuleringen justeres til, 
"at rådet finder det klart, at 
der hidtil har været brugt 
flere midler til benyttelse 
frem for natur". Han 
nævnte, at det kan være en 
mulighed at få udnævnt 
noget af nationalparken til 
natur-nationalpark og 
dermed sikre tilførslen af 
flere midler til den store 
indsats, der forestår. NV 
fandt, at budskabet går 
bedre igennem, hvis man 
fjerner "formentlig under de 
10 %". OSL nævnte, at der i 
sekretariatets oplæg lægges 
op til mere natur og 
bæredygtighed. CBA nævnte, 
at der mht. gravhøje er en 
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bedre plejestand i de 
statsejede skove end i 
privatejede, så en indsats for 
at formidle det for de private 
lodsejere også kan være 
vigtig. Det fortsatte arbejde 
med det kulturhistoriske 
atlas kan desuden være med 
til at udpege, hvad det er 
vigtigst at passe på udover 
det, der er fredet. Der er pt. 
lavet et pilotprojekt for 
Vester Vandet Sogn. TE 
nævnte, at han ser 
Hanstholm Vildtreservat og 
Tved Plantage mere oplagt 
som naturnationalpark. MA 
nævnte, at det skrives som 
om, der slet ikke er beskyttet 
natur, hvad han ikke var 
enig i, og han var bange for, 
at publikum kun må stå 
udenfor og kigge ind. Når 
det gælder zonering, skal 
man være opmærksom på, 
at nationalparken ikke har 
nogen myndighed, men at 
Naturstyrelsen har en fin 
zonering, der virker. Det vil 
næppe være fremmende ift. 
private lodsejere. PHM 
nævnte, at zonering især er 
relevant på statens arealer, 
der dækker 75 % og skal 
laves i et tæt samarbejde 
med Naturstyrelsen. GS 
fandt også, at formuleringen 
kunne ses som, at man som 
besøgende bliver hegnet ude, 
og at det fortsat skal være 
muligt at tage en vandretur 
igennem nationalparken. 
PHM nævnte, at 
Vestkyststien måske på 
strækninger kan omlægges, 
så den både tager bedre 
hensyn til sårbar natur og er 
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mere publikumsvenlig. 
Arbejdsgruppen foreslår, at 
man undgår hegn til elg og 
bison, men at 
hjortegræsning kan 
suppleres med kreaturer og 
heste – og med låger, så man 
som publikum kan gå 
igennem. Det er vigtigt, at de 
større dyr kan sprede sig.  
NV fandt, det er et vigtigt 
signal til bestyrelsen, at 
rådet ikke ønsker høje 
elsdyrhegn. PHM foreslog, 
at et revideret notat sendes 
ud til rådets medlemmer til 
kommentering. PHM fandt 
det vigtigt, at gøre et godt 
forarbejde til at være 
forberedt på 
naturnationalpark i 
området. LS fandt, at 
zonering skal handle om, at 
særligt følsomme områder 
kan beskyttes og der kan 
tages hensyn til 
beskyttelseskrævende arter 
fx ynglende ørne, 
plantebestande osv. HSK 
nævnte, at skiltning kan 
have den modsatte effekt, 
hvis man skilter ved en 
fiskeørnerede.. NST har pt. 
valgt ikke at skilte fx 
ørnereder, men har lavet 
beskyttelseszoner ift. egne 
aktiviteter og til planlagte 
arrangementer. LRM 
nævnte, at havørred.com 
viser præcis, hvor man er, og 
man kan se, om man så er i 
en rød zone.     

4.  
 

Har rådets medlemmer allerede nu forslag til 
”sager af større betydning og om principielle 
spørgsmål”, som vi bør overveje at tage op? 

Ifølge loven om nationalparker (§ 16, stk.1) skal rådet 

 MA fandt, at rådets 
dagsorden hidtil har fulgt 
bestyrelsens, og at det er 
vigtigt at have ressourcerne 
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især rådgive bestyrelsen  

om emner af den citerede karakter. 

Formanden foreslår en åben drøftelse og udveksling af 
synspunkter / idéer, idet eventuelle beslutninger vel bør 
udskydes til, når rådet kan holde fysiske møder. 

til det, bestyrelsen ønsker 
rådgivning om.  

Emnet medtages på næste 
møde.  

5.  
 

Skal Rådet indføre et mindre, men måske fast 
dagsordenpunkt? 

”Aktuelle og mindre emner fra rådets medlemmer som 
ønskes drøftet” 

Ifølge bemærkningerne til loven om nationalparker skal 
rådet: ”- sikre en bred lokal indflydelse på 
nationalparkens drift og udvikling.” 

En tanke kunne være, at rådsmedlemmerne mellem 
møderne og under deres egne ture i NP Thy samt ved 
kontakt med deres bagland kunne støde på emner eller 
forhold, der aktuelt – og inden for realistiske rammer - 
bør drøftes og efter overvejelse måske videregives til 
bestyrelsen med henblik på eventuel effektuering i 
sekretariatet. 

Et eksempel kunne være: 

Er det på tide, at de rustne jernstativer (foto vedhæftet) 
ved Svaneholmhus enten fjernes eller eventuelt erstattes 
med funktionelle og diskrete cykelstativer? 

 LS fandt ikke, at cykellænene 
er anvendelige. MA fandt, at 
forslaget vedr. udskiftning af 
cykellæn, lægger op til en 
meget bureaukratisk proces. 
LRM fandt, at punktet er 
relevant, men at cykellænene 
passer fint ind i forhold til 
bygningen. MBKN nævnte, 
at der bliver mange 
spændende emner, når det 
bliver muligt at mødes 
fysisk. CBA nævnte, at emnet 
kan være et eksempel på 
noget, der kan gøres til noget 
mere generelt, hvor man fx 
kan se på, hvordan man kan 
understøtte cykling generelt. 

Den overvejende holdning i 
rådet var, at mere 
funtionelle  cykelstativer 
burde foretrækkes. 

 OSL fandt det godt at prøve 
dagsordenspunktet af i en 
periode.  

Rådet besluttede, at punktet 
sættes på dagsordenen næste 
gang.    

6.  
 

Mødeplan 2021 

a. 10. juni kl. 19-22 
b. 16. september kl. 19-22 
c. 9. december kl. 19-22 

 Der forventes dertil et 
fællesmøde  mellem råd og 
bestyrelse, som har afventet 
genåbningen.  

7.  
 

Eventuelt  OSL foreslog, at der bliver et 
fast punkt med orientering 
fra bestyrelsen.  

CBA nævnte, at det bedste, 
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hun har oplevet i den seneste 
periode er, at være ude 
sammen – rådet alene eller 
både bestyrelse og råd. Det 
opfordrer hun til.   

IB nævnte, at der på 
Redningsvejen fra Lodbjerg 
til Lyngby og fra Lyngby til 
Stenbjerg ofte står meget 
vand på store områder. Hun 
spurgte, om der er en 
målsætning om, hvor mange 
måneder om året, de skal 
være farbare, eller man vil 
gøre noget, for at de bliver 
mere farbare. PHM nævnte, 
at man kunne vælge at lave 
et alternativt ruteforløb. 
HSK nævnte, at 
Redningsvejen er et 
kulturhistorisk spor, hvor 
redningsbåden blev trukket 
for at foretage 
redningsaktioner. Derfor 
bibeholdes den som den er.  

8.  
 

Godkendelse af referat  Referatet  sendes ud til 
supplerende bemærkninger 
og  godkendelse.  
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