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1.  
 

Orientering fra rådet 

Bilag 1: Referat fra rådsmødet 16. 
september 2021 

 NV: Kommenteres under de enkelte punkter.  

2.  
 

Økonomistatus og revideret 
budget 2021 

Bilag 2: Økonomistatus og 
revideret budget 2021 

Bilag 2a: Revideret budget 2021 

Bilag 2b: Status – 
Nationalparkcenter Thy 

Bilag 2c: Oversigt over 
naturprojekter 

 TJO og EØA orienterede kort om budget og status på 
Nationalparkcenter Thy. Projektlederen på 
trædestensprojektet stopper med udgangen af september. Der 
er proces i gang for en et-årig ansættelse af projektleder til 
afslutning af Trædesten til Naturen. 

Budget og status er taget til efterretning.  

Status på naturprojekter blev taget til efterretning.   

 

3.  
 

Godkendelse af budget 2022 

Bilag 3: Budget 2022 

Bilag 3a: Budget 2022 til 
godkendelse 

Bilag 3b: NP Thy økonomistyring 
2020-26 

 NV: Kan det være en mulighed at rådet har den første 
gennemgang? Det bringes videre som forslag, da rådet havde 
svært ved at forholde sig til prioriteringerne. PSS: Kan 
referatet fra budgetseminaret indeholde baggrund for til- og 
fravalg? Kan der arbejdes med en fordelingsnøgle til 
forskellige projekttyper besluttet forud for seminaret og i 
samarbejde med rådet, for at synliggøre den samlede 
prioritering? PNC: Det er svært for rådet at få indsigt i 
budgettet uden dybdegående gennemgang forud for 
beslutningerne. Opbakning til at begrunde til- og fravalg i 
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referat. INN: Fordelingsnøgle er i anvendelse i Nationalpark 
Skjoldungernes Land. Så opbakning til det.  

TJO: Budget 2022 er godkendt med ovenstående 
bemærkninger.  

Nationalpark Thy økonomistyring er taget til efterretning ad) 
3b. 

4.  
 

Nationalparkplan 2022-28 

Bilag 4: Nationalparkplan 

Bilag 4a: Første udkast 
Nationalparkplan 2022-28 

Bilag 4b: Referat fra møde i 
rådets arbejdsgruppe vedr. NP 
plan 2022-28 16. aug. 2021 

 PSS: Mulighed for at drøfte yderligere indsatsområder. PNC: 
Beskyttelsesinteresser er gledet ud af planen. Skal være 
tydeligere at der arbejdes med at uforstyrrede områder øges. 
INN: Bakker op – herunder at mulighed for IUCN-
akkreditering undersøges. TJO: Rådets arbejdsgruppe 
arbejder også med dette, og arbejdet herfra tages med ind i 
planarbejdet og i drøftelser med Naturstyrelsen Thy. ON: 
Hvordan kan Naturstyrelsen Thy understøtte arbejdet gennem 
fx driftsplaner. Der kører et sideløbende spor mellem 
Naturstyrelsen Thy og Nationalpark Thy for at finde 
løsninger, der kan gennemføres. PSS: Nogle punker skal 
drøftes dybere. INN: Vi skal passe på ikke at fragmentere 
arbejdet og behandle det for hurtigt. NV: Rådets 
arbejdsgruppe arbejder med det samlede materiale. Nogle 
områder, fx zonering skal behandles mere overordnet. EØA: 
Områderne Faciliteter og Tilgængelighed og Adfærd handler 
bl.a. om at styre gæster. Det kan være svært at arbejde med 
zonering, når vi ikke har myndighed på området. LSM: Praksis 
på området omkring adgang til naturen skal granskes nøjere. 
PSS: Gennem basiskurserne kan man blive godt klædt på til at 
forstå mange ting i Nationalpark Thy, fx regler for færdsel. 
TJO: Alt skal drøftes tæt med Naturstyrelsen Thy for at sikre, 
at det kan gennemføres i praksis. Materialet er ikke endeligt. 
INN: Der er misforståelser omkring zonering. Det blev 
anbefalet fra Skov- og Naturstyrelsen at en zonering skulle 
laves. Eksempler på zoneringen fra første planperiode, hvor 
det var en adskillelse af aktivitetstyperne i højere grad end 
adgangsbegrænsninger.  EØA: Zoneringen har vist sig svær at 
anvende i praksis. Kan Naturstyrelsen Thys friluftszonering 
være grundlag og tages til revision? TJO: Zonering er centralt 
at få drøftet med Naturstyrelsen Thy og drøftes igen på 
bestyrelsesmødet i december. KT: Bekymring for at områder, 
der lukkes for færdsel, kan det være tidsbegrænset og ikke en 
generel lukning/begrænsning? Godt at arbejde med vejledning 
af gæster ift. god adfærd frem for forbud. INN: Zonering skal 
være retningslinjer for anvendelse af arealer og ikke 
begrænsninger. ON: Drøftelser om zonering kan kvalificeres 
ved gennemgang af nuværende administrationspraksis på 
næstkommende møde. EØA: Skal sikres at private lodsejere 
også høres i drøftelser omkring zonering. NV: Det interessante 
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er Naturstyrelsens administration efter 
naturbeskyttelsesloven. PSS: Forskning skal mere på 
dagsordenen og der bør overvejes et forskningsudvalg, der 
bl.a. kan øge viden og åbne for større forskningsprojekter. 
TJO: Forslaget om et forskningsudvalg er drøftet indledende 
med Naturstyrelsen Thy.  

PSS: Kan der arbejdes med få udvalgte effektmål på 
naturområdet?  

Bestyrelsen besluttede, at: Landskabsformationer synliggøres 
ift. rådets bemærkninger. Zonering tydeliggøres. Vedr. 
forskning undersøges virkemidlet ”forskningsudvalg”. Der 
arbejdes videre med områderne som foreslåede, dog med 
ovenstående bemærkninger. Der arbejdes videre på tre 
ambitionsniveauer.  

      

5.  
 

Hensynsfuld opførsel 

Bilag 5: Hensynsfuld opførsel 

Bilag 5a: Forslag til postkort 

 GME: Fint materiale. AH: Hvordan skal de anvendes i 
praksis? TJO: Tilgængelige i Nationalparkcenter Thy og 
Stenbjerg mv. og som uddeling. EØA: Kan også uddeles til 
turistforeningen mv. til fx at ligge i sommerhuse mv. Arbejdet 
med ”hensynsfuld adfærd” ligger også centralt i næste 
planperiode. PSS: Kan ordet ”tips” erstattes? KS: Kan fx ligge 
på hotelværelser mv. KT: Tilgængeligt på digitale medier. KS 
og KBL: Eventuel problematisk adfærd kan adresses mere 
direkte.   

Bestyrelsen godkendte materialet.  

6.  
 

Evaluering af 
nationalparkloven 

Bilag 6: Evaluering af 
nationalparkloven 

Bilag 6a: Svar på henvendelse 
vedr. evaluering af 
nationalparkloven 

Bilag 6b: Rapport til evaluering 
af nationalparkerne 

Bilag 6c: Tillægsrapport til brug 
for evaluering af 
nationalparkloven 

 INN: I evalueringen af loven burde ministeren forholde sig til 
at forholdet mellem benyttere og beskyttere er ligeligt fordelt, 
og det bør adresseres, at statsskovrideren ikke bør udskiftes 
efter 8 år. KS: Bør sikres, at ikke hele bestyrelsen skiftes ud 
hver 8. år, men at der sikres en løbende udskiftning. NV: Det 
kan være svært at sondre mellem beskyttere og benyttere.   

Bestyrelsen tog evalueringen til efterretning og gav 
formanden mandat til at arbejde videre for at få rettet op på 
uhensigtsmæssighederne, som evalueringen peger på 

7.  
 

Bruttoliste med 23 forslag til 
naturnationalparker 

Bilag 7: Naturnationalparker – 
bruttoliste på 23 

 TJO orienterede om sagen og bestyrelsen tilslutter sig, at der 
søges dialog med Thisted Kommune, Naturstyrelsen og 
miljøministeren.  
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Bilag 7a: Brev til Naturstyrelsen 
fra Thisteds borgmester 

Bilag 7b: NSTs nyhed "Knap 
2000 forslag til Danmarks nye 
naturnationalparker" 

8.  
 

Eventuel digital deltagelse i 
bestyrelsesmøder 

Bilag 8: Digital deltagelse 

 KS: Vi har tidligere prøvet digitale møder. I referatet fra d. 22. 
juni står det, at der er personligt fremmøde. KT: Der kan være 
strengt nødvendige undtagelser. PSS: Man bliver dekoblet en 
demokratisk proces hvis man er forhindret i fysisk fremmøde. 
Der bør være mulighed for at komme med input andre veje. 
KT: Det er vanskeligt at se, hvem der står bag skriftelige 
kommentarer der heller ikke kan kvalificeres.    

Bestyrelsen bakker fortsat op om at møder er fysisk fremmøde.  

9.  
 

Konto i Sparekassen Thy – 
oplysninger fra bestyrelsen 

a. Accept af videregivelse af 
oplysninger 

b. Underskrift af referat fra 
bestyrelsesmøde 22/6 

Bilag 9: Nødvendige oplysninger 
til Sparekassen Thy 

Bilag 9a: Bestyrelsesreferat 22. 
juni 2021 

 Tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer underskriver referat 
fra bestyrelsesmøde d. 22/6.  

10.  
 

Orientering 

a. Møde mellem 
nationalparkernes 
formandsforum og 
miljøminister Lea 
Wermelin 

b. Danskernes kendskab til 
Danmarks nationalparker 

c. Seminar om bæredygtig 
turismeudvikling i 
Nationalpark Vadehavet 
d. 11. november 

d. Muligt forsknings- og 
formidlingsprojekt med 
Nationalmuseet, Museum 
Thy og Aarhus 
Universitet 

 10.a. Taget til efterretning.  

10.b.  Taget til efterretning. 

10.c. Invitation til hele bestyrelsen samt deltagere i seminaret. 
Tilmelding til hmlho@danmarksnationalparker.dk  

10.d. EØA orienterede om forskningsprojektet ”Hvor går vi hen 
når jorden går under”. 
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Bilag 10a: Følgebrev med referat 
fra møde i formandsforum 12. 
august 2021 

Bilag 10b: Baselineanalyse 
Danmarks Nationalparker 

Bilag 10c: Invitation Bæredygtig 
Turismeudvikling  

11.  
 

Emner til drøftelse i rådet  Nationalparkplan.  

12.  
 

Mødeplan 2021 

a. 16. december kl. 16-19  

  

13.  
 

Udkast til mødeplan 2022 

a. Ordinært møde 23. 
marts kl. 16-19 

b. Ordinært møde 22. juni 
kl. 16-19 

c. Budgetseminar d. 8-9. 
september 

d. Ordinært møde 28. 
september kl. 16-19 

e. Ordinært møde 14. 
december kl. 16-19 

 KS undersøger om hendes aftale d. 8/9 kan ændres mht. 
deltagelse i budgetseminaret.  

14.  
 

Eventuelt  KS: Hvordan er det med arrangementer i 
nationalparkcenteret?  EØA: Vi er ved at finde vores ben i 
besøg uden for åbningstid. Besøgene uden for åbningstid er 
som udgangspunkt omkostningsdækket.   

15.  
 

Godkendelse af referat  Referatet er godkendt.  

 
 
 


