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Dagsorden 

Nr. 
 

Dagsordenspunkt og evt. bilag 
 

 

     

1.  
 

Kammeradvokatens Notat om statsstøtteretlige 
overvejelser vedrørende nationalparkfondene 

Bilag 1: Sagsfremstilling vedr. naturprojekter 

Bilag 1a: Notat om statsstøtteretlige regler inkl. bilag 

Bilag 1b: Trin-for-trin vejledning   

Bilag 1c: Hvordan overholder nationalparkfondene 
statsstøttereglerne 

 Bestyrelsen tog 
orienteringen til efterretning 
og besluttede, at der tages 
kontakt til 
Kammeradvokaten mhp. en 
nærmere vurdering af 
Grønslæts Rende projektet, 
samt at der såfremt 
Kammeradvokaten giver 
grønt lys kan arbejdes videre 
med projektet i Grønslæts 
Rende, herunder drøfte 
mulige aftaler med lodsejere, 
indhente overslag over 
omkostninger, værditab 
m.m. med henblik på en 
senere beslutning. NV 
anbefalede, at arbejdet gøres 
således, at vurderingen også 
kan gælde andre fremtidige 
projekter.  
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2.  
 

Budget 2023 – nødvendige udgifter 

Bilag 2: De overordnede linjer 

Bilag 2a: Økonomistyring 2020-2026 

Bilag 2b: Budget 2023 – nødvendige udgifter  

 Sekretariatet gennemgik de 
overordnede linjer, 
økonomistyring samt de 
nødvendige udgifter i 2023 
jf. igangsatte aktiviteter 
m.v.. Bestyrelsen tog 
orienteringen til 
efterretning.  

3.  
 

Budget 2023 – prioritering af yderligere aktiviteter 

Bilag 3a: Budget 2023 – anbefalede forslag 

Bilag 3b: Budget 2023 – yderligere forslag  

 Som led i prioriterings-
drøftelserne fremkom 
følgende bemærkninger. 

Donationsprojekterne 
samles til fx gennemførelse 
af Tvorup Vestersø.  

Der blev udtrykt bekymring 
ift. energipriser, som 
bestyrelsen igen må forholde 
sig til, når elprisen for 2023 
kendes.  

Mht. Naturbasen anbefalede 
LINN, at abonnementet 
udfases, mhp. fremadrettet 
at bruge Arter.dk.  

Mht "Min natur" er der 
mulighed for fleksibilitet ift. 
indsatsområder.  

Forundersøgelsen ift. 
biodiversitet i skove skal 
inkludere feltarbejde.  

Mht. formidlingspartnere, er 
det relevant at overveje 
medier for "annoncering" 
om det er digitalt eller i 
trykte medier.  

Der søges oplæg om klima-
effekt af naturgenopretning 
til videns- og 
forvaltningsdage. 

Bestyrelsen prioriterede 
budgettet mhp. høring i 
rådet.  
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4.  
 

Ny repræsentant i rådet for Sammenslutningen af 
økologiske producenter i Nationalpark Thy 

Bilag 4: Ny rådsrepræsentant 

 Alexander Bengtsen blev 
godkendt af bestyrelsen som 
ny repræsentant i rådet.  

5.  
 

Orientering 

a. Trædesten Hanstholm Fyr 
b. Naturnationalpark Hanstholm 
c. Møde m. Thisted Kommunes borgmester 
d. Vindmøller på Hanstholm Havn 

Bilag 5a: Sagsfremstilling Hanstholm Fyr 

 Ad a) TJO orienterede kort 
om projektet. HH foreslog, 
at også trækfuglene omkring 
fyret (og krattet) samt 
vokshatte på kirkegården 
kan formidles.  

Ad b) TJO orienterede om, at 
der er en tur d. 4. oktober til 
Stråsø for følgegruppen. ON 
nævnte, at et første udkast til 
forvaltningsplan ventes at 
være klar primo december. 
Der holdes dialogmøder ud 
over møder med hele 
gruppen. Dertil kommer de 
to nationale arbejdsgrupper.  

Ad c) TJO orienterede om, at 
der har været møde m. 
borgmester og kommunal-
direktør om evt. udvidelse. 
Det blev aftalt, at NP Thy 
fremsender en skrivelse til 
kommunalbestyrelsen om at 
igangsætte en proces om en 
eventuel udvidelse mhp. at få 
en tilkendegivelse om der er 
interesse.    

Ad d) TJO orienterede om, at 
han har haft møde m. 
havnens nye bestyrelses-
formand. Den videre 
planlægning afventes.   

6.  
 

Mulig energizone i Nationalpark Thy  TJO orienterede om et 
forslag, der er undervejs i 
kommunalbestyrelsen. 
Bestyrelsen besluttede, at 
anbefale kommunal-
bestyrelsen at foreslå at 
finde egnede arealer til 
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energizoner udenfor 
nationalparken.   

7.  
 

Emner til drøftelse i rådet  Forslag til budget 2023. 
Energizoner i NP Thy.  

Nationalparkplan 2022-28 – 
hvidbog over høringssvar  

8.  
 

Mødeplan 2022 

a. Ordinært møde d. 28. september kl. 16-19. 
Efterfølgende oplæg om en ny analyse.  

b. Ekskursion til Holland ultimo oktober.  
c. Ordinært møde d. 13. december kl. 16-19 

 Mødeplan for 2023 tages 
med til næste 
bestyrelsesmøde.  

9.  
 

Eventuelt  Bestyrelsen roste oplæggene 
ift. budgettet.  

10.  
 

Godkendelse af referat  Bestyrelsen godkendte 
referatet.  

 
 
 


