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1.  
 

Orientering fra bestyrelsen  NV orienterede om, at de 
væsentligste emner er med på 
dagsordenen i dag.  

2.  
 

Valg af formand  Niels Vase blev enstemmigt valgt 
som formand.  

Forslag til næstformand: Lars S., 
Mads. Lars blev valgt med 11 
stemmer. Mads fik 6 stemmer og 
2 stemte blankt.  

3.  
 

Certificering af fødevarer og non-food 

Bilag 3: Indstilling fra certificeringsudvalget 

 PHP nævnte, at han er af den 
overbevisning, at biavl ikke bør 
ske i en nationalpark.  

Rådet tager 
certificeringsudvalgets 
anbefalinger til sig.  

4.  
 

Nationalparkplan 2022-28 

Bilag 4: Sagsnotat Nationalparkplan 2022-28 

Bilag 4a: Andet udkast: Nationalparkplan 2022-28 

 Arbejdsgruppens anbefalinger 
var fremsendt på mail. LS 
gennemgik forslaget, herunder de 
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adgangsbegrænsninger, det 
lægger op til.   

PHP nævnte, at for botanikere 
imødekommes ønsket ikke af at 
lave udkigspunkter.  

JS fandt forslaget for vidtgående 
og nævnte, at han ikke kan støtte 
forslaget.  

GS fandt det vigtigt at tilgodese 
friluftslivet.  

JB fandt forslaget rigtigt godt, da 
det kan være svar på et øget 
besøgstal.  

OS fandt, at oplægget er det 
vigtigste ift. naturbeskyttelsen.  

MA fandt, at man skal bruge 
muligheden af at lukke af, når det 
er nødvendigt. Det er også vigtigt, 
at folk kan komme ud og opleve 
naturen.  

TE nævnte, at man skal være 
opmærksom på, at Nationalpark 
Thy ikke har myndighed, så det er 
kun henstillinger til lodsejere.  

JN nævnte, at det er 
problematisk, at man ikke kan 
færdes langs vestkysten hele vejen 
op ad det gamle kulturhistoriske 
spor. Her bør man kunne færdes 
året rundt.  

LS nævnte, at det kræver adgang 
til mere detaljerede kort.  

CBA nævnte, at kulturhistorien 
ikke er blevet tilgodeset i arbejdet 
omkring zonering og synes, der 
har manglet bredde i 
arbejdsgruppen i forhold til 
friluftslivet.  

ASH var enig med JN i, at det er 
ærgerligt, hvis man begrænser 
folks muligheder for at opleve 
naturen.  
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PHP nævnte, at gruppen finder, 
der er behov for at udvide 
perioden for fuglenes yngletid, 
fordi klimaforandringerne 
betyder, at ynglefuglene kommer 
tidligere til ynglelokaliteterne.  

IB foreslog, at man kan arbejde 
med æstetikken ift. udkigsposter.  

LS så gerne, at udkigsposter laves 
i træ.  

JS nævnte, at der skal være 
mulighed for at gå igennem 
naturen og opleve den. Ikke kun 
steder, hvor man kan stå og 
betragte den.  

NV opsummerede, at der i rådet 
ikke er nogen, der har talt imod 
zonering som begreb, eller en 
udvidelse af begrænsningen som 
følge af fuglenes yngleperiode. 
Arbejdsgruppen udvides med MA 
og JS. Udvalget har brug for 1-2 
feltture. Der mangler 
hensyntagen til friluftslivet.   

5.  
 

Orientering 

a. Proces vedr. naturnationalparker 
b. Evaluering af nationalparkloven 

Bilag 5a: Sagsnotat, naturnationalparker 

Bilag 5a1: NST Two-pager, Hanstholm 

Bilag 5b: Sagsnotat, evaluering 

Bilag 5b1: Baggrundsrapport til evaluering af 
nationalparkloven. Rambøll.  

Bilag 5b2: Tillæg til rapporten med interviews med syv 
interesseorganisationer 

 Ad a) EØA orienterede ganske 
kort om den proces, vi har 
kendskab til. HSK nævnte, at alle 
har haft mulighed for at komme 
med kommentarer. Det er ikke 
sikkert, at beslutningen sker inden 
jul. TE nævnte, at en gruppe i 
Lildstrand har foretræde for 
Miljø- og Fødevareudvalget 15. 
dec. Rådet følger udviklingen med 
interesse.  

Ad b) NV nævnte, at de nævnte 
emner omkring kontinuitet, 
forsikringsforhold og de minimis 
problematikken bør kunne løses. 
NV nævnte, at det sidste er 
afgørende ift. at få lavet 
naturgenopretning på privatejede 
arealer. MA nævnte, at det har 
faldt nogen for brystet, at de ikke 
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var inviteret med i fokusgruppe-
interviewene, men at de har fået 
lov at komme med deres 
udtalelser efterfølgende (bilag 
5b2). MA fandt ikke, at 
nationalparken fortjener den 
hårde kritik, der er kommet fra 
Danmarks Jægerforbund. Rådet 
tog evalueringen til efterretning. 

6.  
 

Udkast til mødeplan 2022 

a. Torsdag d. 17. marts kl. 19-22 
b. Torsdag d. 9. juni kl. 19-22 
c. Torsdag d. 15. september kl. 19-22 
d. Torsdag d. 1. december kl. 19-22 

 Rådet besluttede, at møderne 
holdes 19-22 på følgende datoer:  

Tirsdag d. 15. marts 

Tirsdag d. 7. juni 

Tirsdag d. 13. september 

Tirsdag d. 29. november 

7.  
 

Eventuelt  IB fandt det svært at finde rundt i 
alle bilagene.  

8.  
 

Godkendelse af referat  Referatet blev godkendt.  

 
 


