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Dagsorden 

Nr. 
 

Dagsordenspunkt og evt. bilag 
 

 

     

1.  
 

Orientering fra rådet  NV bemærkede, at den 
ændrede forretningsorden 
for rådet endnu ikke er 
godkendt. Resten nævnes ift. 
de enkelte punkter.  

2.  
 

Trædesten til naturen 

a. Friluftsguiden 
b. Shelters – ny placering vedr Trøjborg 
c. Status på økonomi, Nationalparkcenter Thy 
d. Festligholdelse ifm. nationalparkcentrets åbning 

Bilag 2a: Frilutsguide – vær den bedste gæst  

Bilag 2b: Placering af shelterplads ved Trøjborg 

Bilag 2c: Nationalparkcenter Thy, økonomistatus 

Bilag 2d: Festligholdelse, august 2021 

 Ad a) KS foreslog, at kortene 
sælges sammen med 
friluftskortet. Bestyrelsen 
godkendte, at der arbejdes 
videre som indstillet.  

Ad b) GME bemærkede, at 
man skal være opmærksom 
på, at det kan afføde et 
parkeringsbehov. 
Bestyrelsen tog den nye 
placering til efterretning og 
besluttede at orientere ejeren 
af campingspladsen herom.  

Ad c) Bestyrelsen tog 
orienteringen til 
efterretning.  
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Ad d) Bestyrelsen besluttede, 
at festligholde åbningen d. 
30. august. Bestyrelsen tog 
orienteringen til 
efterretning. Bilaget 
uploades mhp. en endelig 
beslutning, når der er en 
afklaring af deltagelse og 
evt. lempelser ift. corona.  

3.  
 

Formidlingspartnerskaber 

Bilag 3: Formidlingspartnerskaber 2021-24 

 Bestyrelsen besluttede at 
godkende Mette Åkerstrøm 
og Levested som 
formidlingspartnere som 
indstillet. Levested på vilkår 
om at opfylde kriterierne i 
løbet af 6 måneder.  

Bestyrelsen besluttede at 
give afslag til Fra YTH-bo til 
THY-bo.   

4.  
 

Revideret budget 2021 

Bilag 4: Revideret budget 2021 

Bilag 4a: Rettelse af indtægtsføring 2020 

 Bestyrelsen godkendte det 
reviderede budget.  

5.  
 

Status på naturprojekter 

Bilag 5: Oversigt over naturprojekter 

 HH nævnte, at det kunne 
være en mulighed at DOF 
laver nogle målrettede 
registreringer af fugle i 
forhold til de enkelte 
projekter (fx før og efter). 
EØA sender naturover-
vågningsprogrammet til 
HH. Bestyrelsen tog 
orienteringen til 
efterretning.  

6.  
 

Nationalparkplan 2022-28 

Bilag 6: Nationalparkplan 

 TJO orienterede om, at 
Naturstyrelsen i dag har 
givet fristforlængelse til 
planen, således at den 
træder i kraft 1. januar 
2023. Bestyrelsen godkendte 
den nye tidsplan.  
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7.  
 

Forslag om naturnationalpark 

Bilag 7: Forslag til naturnationalpark i Thy 

 TJO orienterede om, at 
ministeren på en konference 
d. 9. juni annoncerede 
processen omkring natur-
nationalparker, som derfor 
var emne for det fælles møde 
mellem bestyrelse og råd d. 
19. juni. Tidsplanen har 
medført, at rådet kun har 
haft et døgn til at 
kommentere udkastet. KT 
nævnte, at han ikke kan 
stemme for forslaget. NV 
nævnte, at mange i rådet er 
utilfredse omkring processen 
og der er i øvrigt stor 
uenighed, som er svært at 
håndtere. Han foreslog, at 
man søger at redigere 
brevet. KS nævnte, at hun 
heller ikke kan stemme for 
ordlyden. TBS foreslog, at 
man adresserer 
henvendelsen til 
Naturstyrelsen i stedet for 
ministeren. Han nævnte, at 
der herefter er en lang 
borgerinddragelsesproces. 
INN fandt, det var en god 
skrivelse. LSM nævnte, at 
det er vigtigt at have tid i 
processen til, at man bliver 
hørt. TJO nævnte, at det er 
vigtigt, at vi melder noget 
ind, så der kan være en 
mulighed. GME fandt, at det 
er en stor mundfuld. PNC 
nævnte, at målet må være at 
vi får en naturnationalpark, 
således at større statsejede 
arealer tages ud af 
produktion. Han anbefalede, 
at der sendes et brev. KL var 
enig i, at der skal sendes et 
brev inden 2. august, men at 
det skal blødes op. KT 
foreslog, at alle har 
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Dagsordenspunkt og evt. bilag 
 

 

mulighed for at medvirke til 
formuleringerne. TJO 
foreslog, at formuleringerne 
blødes op, men at det er 
vigtigt at holde 
mulighederne åbne. HH 
bakker op om brevet, og 
nævnte, at han er villig til at 
indgå kompromis, men at 
det er vigtigt at der sker 
noget for naturens egen 
skyld. TBS nævnte, at målet 
er at øge naturindholdet. 
Der er sket nogle fejl i 
relation til dyrevelfærd, som 
er stærkt beklagelige, men 
ændringen er, at tilsyn sker 
på bestandsniveau og der er 
stor opmærksomhed på 
dyrevelfærd. TJO foreslog, 
at der arbejdes videre med et 
revideret forslag til brev som 
sendes i høring i bestyrelsen 
i 3 uger mhp. at nå en 
endelig formulering inden 2. 
august. Bestyrelsen 
accepterede dette forslag.        

8.  
 

Valg af næstformand 

Bilag 8: Valg af næstformand 

Bilag 8a: Indstilling fra DN's repræsentant 

 Der blev holdt hemmelig 
afstemning: Kristian fik 7 
stemmer, Poul 4 stemmer og 
1 stemte blankt.  Kristian 
blev valgt.  

9.  
 

Nyt medlem af certificeringsudvalget 

Bilag 9: Nyt medlem af certificeringsudvalget 

 Bestyrelsen besluttede at 
tilbyde en plads til enten 
Gyrup, Michael Eriksen eller 
Mie Buus i nævnte 
rækkefølge.   

10.  
 

Delegation af beslutningskompetence 

Bilag 10: Delegation af beslutningskompetence 

Bilag 10a: Gældende delegationsplan fra 2017 

 Bestyrelsen besluttede, at 
der sættes en grænse på 
200.000 kr til formand og 
leder og godkendte i øvrigt 
delegationsplanen. KS 
foreslog, at der kan 
orienteres løbende.   
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Bestyrelsen besluttede 
desuden, at formand og 
leder kan tegne 
nationalparkfonden fx i 
relation til skift af 
pengeinstitut.  

11.  
 

Forhindringer for naturgenopretning? 

a. Svar fra EU DG ENV Head of Unit, Mr. Nicola 
Notaro ifm. dialog mellem EUROPARC Federations 
og DG Environment 

b. Notat fra Kammeradvokaten (afventer) 

Bilag 11: Forhindringer for naturgenopretning? 

Bilag 11a: E-mail-korrespondance ml. DG ENV og EUROPARC 
Federations 

Bilag 11b: Status vedr. notat fra Kammeradvokaten 

 TJO orienterede om, at det 
endelige notat fra Kammer-
advokaten stadig afventes. 
PNC foreslog, at de midler, 
der spares, i stedet bør 
bruges til erhvervelse, når 
der er mulighed herfor.  

12.  
 

Forslag til Klimaalliancen Thy 

Bilag 12: Forslag til Klimaalliancen Thy 

 
Bestyrelsen besluttede, at de 
fremsatte forslag sendes til 
Klimaalliancen Thy.  

 

13.  
 

Orientering 

a. Møde vedr. forhold omkring Lyngby m. 
Lyngbyforeningen, Thisted Kommune og 
Naturstyrelsen Thy 

b. Naturmødet 2021 
c. Møde omkring Stenbjerg Landingsplads m. Thisted 

Kommune 
d. Ansættelser (pedel, frivilligkoordinator samt et 

årsvikariat) 
e. Forslag fra Sparekassen Thy  
f. Workshop vedr. bæredygtig turisme 
g. Wayfinding langs Vestkysten 

 Ad a) EØA orienterede kort 
om, at der er interesse for at 
undersøge bl.a. vandstands-
forholdene omkring Lyngby.  

Ad b) EØA deltog i en debat 
arrangeret af IPBES. 
Debatten kan ses på 
Naturmødets hjemmeside.  

Ad c) TJO deltog i et møde 
omkring udviklings-
mulighederne for Stenbjerg 
Landingsplads. NP Thy er 
på sidelinjen ift. et projekt, 
som beboerforeningen står 
for i samarbejde med 
Thisted Kommune.  

Ad d) EØA nævnte, at 
Flemming er blevet ansat 
som pedel i Vorupør og 
Stenbjerg. Hans Henrik er 
blevet fastansat som pedel 
ved Lodbjerg Fyr. Ligeledes 
er Charlotte Katholm blevet 
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fastansat som frivillig-
koordinator. Line Kragelund 
starter 1. juli i et årsvikariat 
på midler, der er blevet 
tilovers ifm. en opsigelse – til 
forefaldende opgaver i 
relation til afslutning af 
Trædesten til naturen. 

Ad e) TJO og EØA har holdt 
møde med Sparekassen Thy 
om mulige projekter, de kan 
støtte i relation til 
bæredygtighed.  

Ad f) TJO nævnte, at der har 
været holdt en workshop 
med ca. 20 ret forskellige 
deltagere. Projektet ledes af 
Janne Liburd fra Syddansk 
Universitet.  

Ad g) EØA orienterede kort 
om projektet, der er et 
initiativ i Vestkyst-
partnerskab for turisme.  

14.  
 

Emner til drøftelse i rådet  Bestyrelsen besluttede, at 
naturnationalpark er et 
væsentligt emne, herunder 
hvordan det kommunikeres 
til omverdenen.  

15.  
 

Mødeplan 2021 

a. Budgetseminar 24-25. august 
b. Ordinært møde 29. september 
c. Ordinært møde 16. december 

 Budgetseminaret holdes på 
Skibstedgaard.  

Øvrige møder foregår i 
nationalparkcentret med 
fysisk fremmøde.  

16.  
 

Eventuelt  TBS nævnte, at mødet 
forventeligt bliver hans 
sidste i bestyrelsen og 
takkede for det spændende 
samarbejde og den gode 
tone, og roste formanden for 
mødeledelsen og 
sekretariatet for høj kvalitet 
i forberedelsen. TJO takkede 
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for indsatsen og det 
konstruktive samarbejde. 
LSM takkede for gode oplæg 
til seminaret i lørdags.   

EØA orienterede om, at 
DCE's rapport om 
ressourcehabitater er 
færdiggjort og lagt på 
hjemmesiden.  

17.  
 

Godkendelse af referat  Bestyrelsen godkendte 
referatet.  

 
 
 


