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1.  
 

Trædesten til naturen (TTN) 

a. Tredje trædesten ved Hanstholm Fyr 

b. Ny formidling/udstilling Stenbjerg 
landingsplads, Svaneholmhus og evt. De Sorte 
Huse 

c. Stier – to nye stier på vej 

d. Shelters 

Bilag 1: Referat, styregruppemøde for TTN 

Bilag 1a: Sagsfremstilling 3. trædesten Hanstholm Fyr 

Bilag 1aa: JAC Studios tilbud 

Bilag 1b: Sagsfremstilling Ny formidling og udstilling 
Stenbjerg, Svaneholmhus og Agger 

Bilag 1bb: Kumulus tilbud 

Bilag 1c: Sagsfremstilling To nye bystier 

Bilag 1d: Sagsfremstilling shelters 

 Ad a) VS orienterede kort om 
lejeaftale, rådgiverkontrakt og 
workshops. Rådet tilkendegav 
interesse for projektet.   

Ad b) VS orienterede kort om 
workshops vedr. Stenbjerg 
Landingsplads og Svaneholmhus. 
Agger Bådelaug har takket nej til 
fornyelse i De Sorte Huse.   

Ad c) VS orienterede kort om de to 
stilaugs arbejde med 
udgangspunkt i Vorupør og 
Stenbjerg. . 

Ad d) EØA orienterede om, at NST 
har nævnt, at der kan vise sig en 
problemstilling affødt af sagen 
omkring køjesenge i 
Redningshuset i Lyngby. Rådet 
fandt, at flere mindre shelters i 
gruppe er et mere attraktivt 
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tilbud end et stort – både for store 
og små grupper.  

2.  
 

Forplads ved Lodbjerg Fyr 

Bilag 2: Gateway (forplads) ved Lodbjerg Fyr 

 CK orienterede kort om 
ændringerne, der arbejdes på pt 
især ift. optimering af p-pladser. 
Rådet fandt det vigtigt at etablere 
flest mulige p-pladser og bedre 
mulighed for at busser kan køre 
rundt.  

3.  
 

Forslag til ny kommunikationsstrategi 

Bilag 3: Sagsfremstilling, forslag til ny 
kommunikationsstrategi 

Bilag 3a: Udkast til ny kommunikationsstrategi 

 NLL orienterede kort om 
strategien. NV fandt det vigtigt, at 
det er vigtigt at fortælle om 
resultaterne – både de gode og de 
dårlige. IB foreslog, at der kunne 
være mere, der retter sig til børn. 
PHP roste strategien, men 
foreslog, at man i udkastet 
undgår det konfliktfyldte, der er 
en del af årsagen og vende det til 
noget positivt, samt at fejre 
projektet med helårsgræsning ml. 
Klitmøller og Vangså. OSL 
spurgte, om de mange forskellige 
medier kan rummes. MM nævnte, 
at de mange frivillige kan være 
med til at levere indhold. Hun 
fandt, at det ejerskab, der lægges 
op til at tage er vigtigt. JKK fandt 
det vigtigt, at det formidles ud, 
hvad vi har – og hvordan det går. 
Han talte fx for nylig ca. 200 
gråbåndede bredpander, hvilket 
er en succes. Men for fuglene er 
der desværre flere arter, der 
bliver færre og færre af. NV 
spurgte til, hvad der findes af 
viden omkring klima ift. natur. 
Rådet sender kommentarerne 
videre til bestyrelsen forud for 
godkendelsen.  

4.  
 

Formidlingspartnerskaber 2022-25 

Bilag 4: Formidlingspartnerskaber 2022-25 

 CLS gav en kort orientering. OSL 
spurgte, om man kan gøre noget 
særligt i relation til Vorupør 
Havbåde mhp. et fremtidigt 
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samarbejde. Han spurgte 
desuden, hvem der står bag 
"OpdagThy". CSL nævnte, at det 
er en fra Nystrup Camping. JN 
spurgte også til OpdagThy, men 
finder det vigtigt, at man ved, 
hvem det er, og hvad han 
formidler. EØA nævnte, at 
sekretariatet søger at undersøge 
lidt klarere, hvem der står bag. 
CBA nævnte, at der generelt er 
nogle uklarheder omkring den 
eksisterende ordning, som leder til 
en revision af kriterierne. JN 
nævnte, at der må være noget 
økonomi i det for partnere. Men 
hun fandt, at det er vigtigt, at 
vide, hvem der står bag partnere. 
OSL foreslog, at man tager en 
dialog med Vorupør Havbåde 
mhp. at kunne søge næste gang. 
Rådet anbefaler indstillingen, 
men at det afklares nærmere, 
hvem der står bag Opdag Thy. 
Rådet foreslår desuden, at der 
sker en form for løbende 
opfølgning. Forslag til ændrede 
kriterier drøftes i rådet forud for 
godkendelse i bestyrelsen.  

5.  
 

Orientering 

a. Første år i Nationalparkcenter Thy 
b. Debatoplæg vedr. vindmøller på Hanstholm 

Havn 
c. Naturnationalpark Hanstholm 
d. Naturmødet i Hirtshals 19-21. maj 
e. Årsmøde i Partnerskab for Vestkystturisme 

23. maj 
f. Foredrag om edderkopper i Nationalpark Thy 

d. 8. juni 

Bilag 5a: NPCT's første år 

Bilag 5b: Vindmøller på Hanstholm Havn 

Bilag 5c: Naturnationalpark Hanstholm 

 Ad a) CK orienterede kort om det 
første år. MM fandt, at det er flot 
og ønskede stort tillykke. OSL 
nænvte, at de naturprojekter, der 
gennemføres for entre-
donationerne, skal formidles.  

Ad b)  OSL fandt, at det er en 
konstruktiv tilgang, NP Thy har 
valgt.  

Ad c) MKN spurgte, om det er den 
borgerinvolvering, der kommer til 
at være. EØA nævnte, at det kan 
være muligt at få Ole Noe til at 
komme og orientere national-
parkrådet.   
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Bilag 5c1: Referat af møde med den lokale projektgruppe 
for Naturnationalpark Hanstholm 

Bilag 5d: Naturmødet Hirtshals 

Bilag 5f: Foredrag om edderkopper i Nationalpark Thy 

Ad d) MA nævnte, at DK's 
nationalparker var fraværende 
på mødet. EØA nævnte, at der 
ikke var interesse fra 
Naturmødets side i at 
nationalparkerne deltog i en 
debat. JN foreslog, at man laver 
en event med det største felt, hvor 
man får fortalt alt det gode, for de 
mennesker, der kommer der.  

Ad e) EØA nævnte, at 
præsentationerne uploades til 
mødemappen.  

Ad f) Intet at bemærke.  

6.  
 

Mødeplan 2022 

a. Fælles ekskursion med bestyrelsen fredag d. 
10. juni kl. 14-18 

b. Møde tirsdag d. 13. september kl. 19-22 
c. Møde tirsdag d. 29. november kl. 19-22 

Bilag 6: Program for ekskursion d. 10. juni 

  

7.  
 

Eventuelt  PHP nævnte, at der nu er 
forsvundet en kapacitet på 
naturområdet, efter at Anna 
Worm har fået nyt job og spurgte 
til, om der er nogle tanker om det. 
EØA nævnte, at det drøftes med 
bestyrelsen på det næste møde.  

IB har skrevet til NV om mulighed 
for at skifte repræsentant fra 1. 
august, men ville gerne, om det 
var muligt at sende en suppleant. 
NV lovede at drøfte det med 
bestyrelsen, men fandt det heller 
ikke hensigtsmæssigt for rådets 
arbejde.  

MA foreslog, at dem der er med i 
følgegruppen omkring 
naturnationalparker kan tage 
med, om der kunne laves en 
hundeskov som erstatning for, at 
mange i dag går tur med hunden i 
Tved Klitplantage.  
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