
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde  
den 16. december kl. 16-19 
Mødelokalet, Nationalparkcenter Thy, 
Vesterhavsgade 168, Nr. Vorupør, 7700 
Thisted 
 
Deltagere: Torben Juul-Olsen, Kristian Tilsted, Ib 
Nord Nielsen, Grethe Mejlgaard-Eigenbroth, 
Liselotte Schouboe-Madsen, Karen Serup, Henrik 
Haaning Nielsen, Karin Boysen Lynggaard, Ole Noe, 
Pia Stigaard Skammelsen, Anne Hansen, Poul 
Nystrup Christensen, Louise Imer Nabe-Nielsen, 
Niels Vase 
 
Sekretariatet: Hanne Hornstrup vedr. punkt 4, 
Else Østergaard Andersen (referent).  
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Den 16. december 2021

 

Dagsorden 

Nr. 
 

Dagsordenspunkt og evt. bilag 
 

 

     

1.  
 

Nationalparkrådet 

a. Ny repræsentant for DN 
b. Ny formand 

Bilag 1: Nationalparkrådet 

 Ad) a. Jens Brolev indtræder 
for DN 

Ad b) Niels Vase er valgt 
som ny formand. 

Bestyrelsen tog 
orienteringen til 
efterretning.  

2.  
 

Trædesten til naturen 

a. Ansættelse af projektleder i årsvikariat 
b. Forlængelse af tilsagn 
c. Orientering vedr. ruter og stier 
d. Status vedr. byggeriet af Nationalparkcenter Thy 
e. Udbedring af gulve i januar 

Bilag 2c: Trædesten til naturen 

 Ad a) Vivi Schmidt er ansat.  

Ad b) Tilsagn er forlænget 
fra bevillingsgivere på de 
sidste dele af projektet til 
afslutning i 2022.  

Ad c) En sti fra Klitmøller til 
Kvadderkær indvies i starten 
af 2022.  

Ad d) Der er en mindre 
budgetoverskridelse på 
Nationalparkcenter Thy, 
som finansieres af egne 
midler indeholdt i 
opgørelsen for 2021. 
Besøgstallet har været 
mellem 53.000 og 58.000 kr. 
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Det blev foreslået, at man 
kan have et nummer til 
MobilePay som alternativ til 
stregkoden.  

Ad d) Gulvene udbedres i 
januar måned.  

Bestyrelsen tog 
orienteringen til 
efterretning.  

3.  
 

Certificering af fødevarer og non-food 

Bilag 3: Indstilling fra certificeringsudvalget 

 TJO orienterede om årets 
ansøgninger. Bestyrelsen 
besluttede, at imødekomme 
de 10 ansøgninger, mens 
ansøgningen fra Gyrup ikke 
kan imødekommes på det 
oplyste grundlag.  

4.  
 

Nationalparkplan 2022-28 

Bilag 4: Nationalparkplan 2022-28 (inkl. bilag 4.1) 

Bilag 4a: Andet udkast til Nationalparkplan 2022-28 

 Bestyrelsen gennemgik 
planen og besluttede, at med 
de indkomne bemærkninger 
kan planen godkendes på 
næste bestyrelsesmøde. 
LINN nævnte, at hendes 
projekt ventes færdigt mhp. 
at arbejdet kan indarbejdes i 
nationalparkens arbejde 
med øget datagrundlag og 
prioriteringsværktøjer.  

Bestyrelsen godkendte, at 
rådets arbejdsgruppes 
materiale kan indgå i den 
videre dialog med NST, men 
ikke kommer med i planen.   

5.  
 

Forventninger til årsresultat 

Bilag 5: Forventninger til årsresultat 

 TJO orienterede om, at der 
forventes et årsresultat, der 
rammer ca. 0,2 mio. kr i 
overskud. Bestyrelsen 
godkendte bilaget.  

6.  
 

Forundersøgelse af muligheden for at genskabe 
Tvorup Vestersø 

Bilag 6: Forundersøgelse Tvorup Vestersø 

 Bestyrelsen godkendte, at 
COWI tildeles opgaven. 
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7.  
 

Samarbejdsprojekt med Thy Erhvervsforum 

Bilag 7: NaturKulturErhverv 

 AH orienterede om projektet, 
der bygger på en stolthed, 
der er hos erhvervslivet og 
undersøger, om det er muligt 
at styrke både relationen og 
naturen. HHN nævnte, at 
det også kan påvirke arealer 
omkring Thisted. INN 
nævnte, at DN har en 
sommerfugleambassadør: 
Malene Kiel, som man kan 
kontakte. KS nævnte, NP 
Mols Bjerges BiodiverCity-
projekt som eksempel. LNN 
nævnte, at Vild med Vilje 
også arbejder med den type 
projekter.  

Bestyrelsen godkendte 
projektet til gennemførelse i 
2022.  

8.  
 

Samarbejdsprojekt om monitering af gæster 

Bilag 8: Monitering af gæster 

 TJO nævnte, at der er 
mulighed for et 
samarbejdsprojekt med 
Dansk Kyst- og 
Naturturisme. Bestyrelsen 
godkendte 
samarbejdsprojektet.   

9.  
 

Orientering 

a. Møde i nationalparkernes formandsforum 
b. Møde i styregruppen for Lodbjerg Fyr 
c. Seminar om bæredygtig turisme 
d. Evt. naturnationalpark 
e. Afslag på ansøgning 

Bilag 9a: Referat fra møde i formandsforum 3. november 

Bilag 9b: Referat fra møde i Lodbjerg Fyr styregruppen 23. 
november 

Bilag 9c: Slides fra seminaret 

Bilag 9d: Status vedr. evt. naturnationalpark 

Bilag 9e: Projektbeskrivelse 

 Ad a) TJO orienterede kort 
om mødet, herunder en 
fælles kommunikations-
indsats, at det ventes, at 
Kammeradvokatens arbejde 
færdiggøres til næste møde i 
formandsforum 

Ad b) TJO nævnte, at 
projektet omkring forplads, 
p-plads og adgangsforhold, 
som Realdania har bevilget 
midler til, netop har fået 
forlænget fristen til 2023. 
Der ventes et oplæg til 
beslutning på næste 
bestyrelsesmøde.  
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 Ad c) EØA orienterede kort 
om seminaret og den 
forandring, der umiddelbart 
virker til at være indenfor 
turismeområdet.  

Ad d) TJO orienterede kort 
om naturvandringerne i 
området og det brev, han 
efterfølgende har skrevet til 
Naturstyrelsen, som også er 
sendt til Thisted Kommune. 
Det er netop meddelt fra 
ministeren, at der ikke bliver 
en beslutning inden jul. 
LINN nævnte, at natur-
grundlaget i plantagen er 
meget anderledes, og at man 
kunne lave en erfarings-
opsamling også fra skov-
natur. KT spurgte, om der 
ikke er inviteret til dialog-
møder om sagen. ON 
nævnte, at der forventes at 
være en dialogfase i de 
områder, der udpeges. PSS 
anbefalede, at man tager 
folks bekymringer alvorligt. 
TJO nævnte, at der har 
været en orientering for 
vores frivillige omkring 
beslutningen om at bakke op 
om en naturnationalpark i 
NP Thy. LINN nævnte, at 
udfordringen er, at der 
bliver sat lighedstegn 
mellem afgræsning og 
udsultede dyr. Man bør vise 
billeder af, hvad der kan 
lade sig gøre. PSS nævnte, at 
korte explainer-videoer eller 
–tekster også kan være 
nyttige. Bestyrelsen afventer 
med spænding, hvor man 
beslutter at udpege natur-
nationalparkerne. 
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Ad e) EØA orienterede kort 
om afslaget.    

10.  
 

Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm 

Bilag 10: Mail fra formand Preben Dahlgaard 

 TJO orienterede om, at Det 
Nordatlantiske Fyr i 
Hanstholm gerne ser en 
repræsentant fra NP Thy i 
bestyrelsen. Vedtægter og 
visionspapir er udsendt. 
Budget for 2022 blev omdelt. 
Bestyrelsen valgte AH som 
repræsentant.  

11.  
 

Bemyndigelse vedr. disponering af indtægter 

Bilag 11: Bemyndigelse vedr. disponering af indtægter 

 Bestyrelsen bemyndigede 
nationalparkens leder til at 
disponere over indtægter for 
op til og med 8 mio. kr.  

12.  
 

Emner til drøftelse i rådet  Nationalparkplanen 

13.  
 

Mødeplan 2022 

a. Ordinært møde 23. marts kl. 16-19 
b. Naturmødet 19-21. maj (fælles bus en af dagene) 
c. Ordinært møde 22. juni kl. 16-19 
d. Budgetseminar 8-9. sept. kl. 16-13 
e. Ordinært møde 28. sept. kl. 16-19 
f. Ordinært møde 14. dec. kl. 16-19 

 Bestyrelsesmødet i december 
blev flyttet til d. 13. 
december.  

14.  
 

Tidspunkt for faglig ekskursion  Bestyrelsen besluttede, at 
der træffes beslutning på 
næste møde på baggrund af 
et oplæg.  

15.  
 

Eventuelt  Intet at bemærke.  

16.  
 

Godkendelse af referat  Bestyrelsen godkendte 
referatet.  

 
 
 


