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0.  

Præsentationsrunde, da det er første 
gang rådet mødes fysisk 

  

1.  
 

Orientering 

a. Sekretariatet orienterer om den 
fortsatte indflytning i 
nationalparkcentret 
b. Formanden orienterer kort om 
det digitale møde om 
forvaltningsdag, 10. maj, samt et 
møde  
om bæredygtig turisme, 10. juni, 
begge i regi af NP Thy 
c. Naturstyrelsens repræsentant 
orienterer om regler for flyvning 
med droner 

Bilag 1a: Indflytning i 
nationalparkcentret 

Bilag 1c: Regler for flyvning med droner 

 1.a. HMLHO orienterede om status på åbning, herunder 
at dørene åbnes d. 15. juni, men med test og indkøring de 
første ca. 14 dage.  

1.b. PHM orienterede om forvaltningsdagen samt co-
design-workshop om bæredygtig turismeudvikling. 
Louise Munks speciale fremsendes til rådet.  

1.c. HSK orienterede om regler for flyvning med droner. 
Naturstyrelsen Thy følger op på om der er manglende 
registreringer i kortet for flyvninger på hjemmesiden 
www.droneluftrum.dk OSL: Kan denne trafiktype indgå 
i en zonering? NV: Findes der undersøgelser af, hvordan 
flyvninger påvirker naturen? Er de reelt et problem?  
Undersøgelser må opdrives eller laves før der drages 
konklusioner. HSK: Vi er langt i en god beskyttelse hvis 
Trafikstyrelsen tager rigtige kort i brug. LS: Der findes 
ikke fyldestgørende undersøgelser af påvirkningen af 
trafik i DK.  



 
 

2 

Nr. 
 

Dagsorden 
 

 

PHM: Indstilling: Vi afventer Naturstyrelsen Thys 
undersøgelse af manglende registreringer i kortet, før 
der træffes beslutning om videre ageren på 
fremadrettede møder. Opmærksomhed omkring, at 
andre flyvertyper også kan være problematiske.    

2.  
 

Tilbagemeldinger fra 
bestyrelsesmødet d. 6-7. maj 

 NV: Seminaret var præget af, at mange er nye, så 
sekretariatet præsenterede arbejdsområder. 

To ting prægede: Friluftsguiden, som ikke blev godkendt. 
Arbejdet med nationalparkplanen, hvor der søgt om 
udsættelse af ikrafttrædelse. Møde igen om 14 dage hvor 
nogle af de samme spørgsmål fra mødet skal behandles.  

3.  
 

Konkrete opgaver til rådet fra 
bestyrelsen 

a. Friluftsguiden 
b. Nationalparkplan 2022-28 
c. Delegation af 

beslutningskompetence 
d. Formidlingspartnerskaber 

2021-24 

Bilag 3a: Friluftsguiden – vær den 
bedste gæst i Nationalpark Thy (2021) 

Bilag 3b: Revideret NOTAT med 
anbefalinger til bestyrelsen fra rådet i 
Nationalpark Thy 

Bilag 3c: Delegation af 
beslutningskompetence.   

Bilag 3d: Formidlingspartnerskaber 

 3.a. MBN og ASM: Mange begreber er fremmede for den 
”u-vante” naturgæst. MBN kan umiddelbart godt bakke 
op op konceptet. PHM: Indstilling: Der kan arbejdes 
videre med postkortene, som evalueres efter 
sommerferien. Teksterne sendes til kort review i MBNs 
arbejdsgruppe omkring guiden.    

3.b. PHM anbefaler, at rådets arbejdsgruppe omkring 
nationalparkplanen arbejder videre og kommer med 
mere dybdegående og supplerende tanker. NV: Stor 
tilfredshed med rådets arbejde i bestyrelsen. MA: Punkt 
2.2. Ønsker ændring af nuværende formulering til aftale 
fra referat af tidligere møde. JN sender bemærkninger 
direkte til PHM. MBN: Tanker omkring kasser af 
benyttelse og beskyttelse strider imod oplevelse af 
praksis. Philip indtræder i arbejdsgruppen sammen med 
CB.  

3.c. PHM har talt med TE om, at beslutningskompetence 
op til 500.000 kr. er for høje beløb. Foreslår at beløbet 
reduceres til 100.000 kr. JN: Mange steder er det en 
fordel, at leder og formand har råderum. Dog kan være 
en god ide for leder og bestyrelsesformand at sikre bred 
opbakning. PHM: I andre nationalparker ligger 
grænsen mellem 100-200.000 kr. OSL: Grænsen er 
formentlig oprindelig sat på baggrund af forventning 
om store projekter i regi af Nationalparkcenter Thy-
byggeri. PHM: Indstilling at grænsen fremadrettet 
sættes ved 150.000 kr. da der fremover forventes mere 
stabil drift.  

OSL: Rådets medlemmer deltager gerne i udvalg og 
følgegrupper. PHM: Indstilling: NV tager punktet med 
til bestyrelsesmøde. 
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3.d. CATLS orienterede om proces mv. PHM: Indstiller, 
at bestyrelsen følger anbefalingen i notatet.  HSK: Det er 
vigtigt at holde højt niveauet i formidlingen. OSL: En 
evalueringsmekaniske for partnerskabsprogrammet bør 
indføres.  

4.  
 

Åben diskussion om mulige emner 
under "sager af større betydning 
og principielle spørgsmål" 

a. Behov for flere p-pladser og 
udsigtstårne på strategiske 
steder eller evt. nedlæggelse 
af eksisterende 

 PHM: Motivation for eksempel: Ønske om at sprede 
gæsterne lidt mere over Nationalpark Thy – flytte fra 
heder til plantager.  

CB: Behov for monitorering/kvalificeret om udpegning 
af nye områder for færdsel – KANT er en nøgleopgave 
der kan kortlægge potentialer.  

Philip: Undersøgelser af hvornår er forstyrrelser og slid 
problematisk, ligegyldigt eller måske endda en fordel? 

OSL: Færdsel ved Redningsvejens forløb genovervejes, 
lægges mere mod vest. 

OLS: Hvilken slags forskning vil vi anbefale at arbejde 
med?  

5.  
 

Aktuelle og mindre emner, som 
rådets medlemmer ønsker at 
orientere om og evt. drøfte 

a. F.eks. skilte eller 
affaldsbeholdere som er 
ødelagt eller mangler 

 MA: I Bøgsted Rende kunne det være rart med en 
udendørs vandhane. HSK tager med til Naturstyrelsen 
Thy.  

 

6.  
 

Mødeplan 2021 

b. 19. juni fælles møde og 
ekskursion med bestyrelsen 

c. 16. september 
d. 9. december 

 T.O.  

7.  
 

Eventuelt  PHM: Der skal fremover være et punkt om ”Godkendelse 
af referat”. 

CB: Ny udstilling på Museum Thy i Vorupør – Smagen 
af Thy. Kom forbi og kig. 

 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Poul Hald-Mortensen 


