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Nr. 
 

Dagsordenspunkt og evt. bilag 
 

 

     

1.  
 

Trædesten til naturen 

Bilag 1a: TNN Portefølje, plan for resten af 2022 

Bilag 1b: Referat TTN styregruppemøde 16. aug. 2022 

Bilag 1c: Nationalparkcenter Thy- afrapportering til fonde 

 TJO orienterede kort om 
projektets udvikling.  

Ad a) Bestyrelsen tog 
orienteringen til 
efterretning.  

Ad b) Bestyrelsen tog 
orienteringen til 
efterretning. 

Ad c) Bestyrelsen tog 
orienteringen til 
efterretning.   

2.  
 

Lodbjerg Fyr 

Bilag 2a: Referat fra styregruppemøde 

Bilag 2b: Projektskitse vedr. forpladsen 

 Ad a) TJO orienterede kort. 
Der ventes ansøgning til 
Fredningsnævnet og MST 
inden længe, samt udbud.  

Ad b) Ny skitse uploades.  

Bestyrelsen tog 
orienteringen til 
efterretning.   

3.  
 

Endelig vedtagelse af Nationalparkplan 2022-28 

a. Hvidbog over høringssvar 
b. Forslag til ændringer 

Bilag 3: Sagsnotat vedr. nationalparkplan 

 Ad a) TJO nævnte, at det er 
få høringssvar, som dog nok 
også er forventeligt. NV 
fandt, at der er mange 
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Bilag 3a: Hvidbog over høringssvar 

Bilag 3b: Nationalparkplan 2022-28 med foreslåede ændringer 

interesser, der er involveret 
allerede i råd og bestyrelse.  

LSM finder, at der bør være 
en dialog omkring krondyr-
forvaltning med NST.  

TJO nævnte, at 
bemærkningerne tages 
alvorligt, og der indgås en 
dialog med Naturstyrelsen 
og Thisted Kommune. ON 
nævnte, at NST er 
opmærksomme på 
problemstillingen og har 
forskellige værktøjer, der 
kan bringes i spil (fx 
reguleringstilladelser m.v.). 
KT bemærkede, at der i 
Jægerforbundets 
høringssvar nævnes, at der 
findes mange hegn, der bør 
tages ned, da deres 
oprindelige funktion ikke 
længere er nødvendig for 
trækulturene. ON nævnte, at 
det ser de nærmere på fsv. 
de statsejede skovarealer. 
PN nævnte, at der er en 
interesse i at øge hjortenes 
græsningstryk af hensyn til 
naturen. LSM nævnte, at 
placering af skydetårnene 
kan betyde noget. Hun 
nævnte, at der er meget 
inspiration at hente fra 
forskning og praktisk 
erfaring bl.a. fra Tyskland.     

Ad b) TJO bemærkede, at 
ikke alle fotografer er nævnt 
på s. 2. Bestyrelsen 
besluttede, at godkende 
planen endeligt uden 
væsentlige ændringer.  

4.  
 

Budgetopfølgning 2022 

Bilag 4a: Budgetopfølgning 3. kvartal 2022 

 Bestyrelsen godkendte det 
reviderede budget.  
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5.  
 

Budget 2023 

Bilag 5: Budget 2023 

Bilag 5a: Bestyrelsens prioriterede budget 

Bilag 5b: Økonomistyring 2022-26 

 Bestyrelsen godkendte 
budgettet for 2023.  

6.  
 

LUKKET PUNKT   

7.  
 

Tegningsrettigheder 

Bilag 7: Sagsnotat vedr. tegningsrettigheder 

Bilag 7a: Tegningsrettigheder 

 Bestyrelsen godkendte 
tegningsrettighederne og 
underskrev dokumentet.  

8.  
 

Orientering 

a. Tilladelse til regulering af vandløbet Grønslæts 
Rende i forbindelse med hydrologiprojekt v. Lortpøt 

b. Netværkspartner VaBene 
c. Fælles høringssvar fra Danmarks nationalparker 

vedr. tilskud til rydning og forberedelse til 
afgræsning 

d. Fælles høringssvar fra Danmarks nationalparker 
vedr. urørt skov 

e. Slutrapport på undersøgelse af flagermus 

Bilag 8a: Thisted Kommunes tilladelse til regulering 

Bilag 8b: Ansøgning fra Nationalparkfond Vadehavet 

Bilag 8c: Fælles høringssvar fra Danmarks nationalparker vedr. 
tilskudsordning 

Bilag 8d: Fælles høringssvar fra Danmarks nationalparker vedr. 
urørt skov 

Bilag 8e: Slutrapport på undersøgelse af flagermus 

 Ad a) Projektet gennemføres 
af Naturstyrelsen for egne 
midler.  

Ad b) EØA orienterede om, 
at der bliver mulighed for at 
følge projektet mhp. at 
kunne drage nytte af 
erfaringerne.  

Ad c) TJO orienterede om 
det fælles høringssvar til 
Landbrugsstyrelsen.  

Ad d) TJO orienterede om 
det fælles høringssvar til 
Naturstyrelsen. PN roste, at 
der laves fælles høringssvar. 
KT var enig i, at man står 
stærkere i et fælles svar. 
EØA nævnte, at NP Kgs. 
Nordsjællands bestyrelse 
har besluttet ikke at være 
med i fælles høringssvar 
fremover. Bestyrelsen bad 
formanden om at tage emnet 
op på næste møde i 
formandsforum.  

Ad e) TJO nævnte, at 
flagermus responderer 
positivt på projekter, hvor 
der skabes naturlig 
hydrologi og flere lysåbne 
arealer. PS spurgte, om 
flagermus kan ses som en 
indikator på god 
naturkvalitet. PN nævnte, at 
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det kan de i nogle 
sammenhænge. ON nævnte, 
at der er en god metode, der 
kan anvendes. HH nævnte, 
at DOF har lavet 
undersøgelser tre steder, 
som kan præsenteres snart.  

9.  
 

Emner til drøftelse i rådet  NV nævnte, at der er behov 
for at synliggøre effekterne 
af indsatserne. TJO nævnte, 
at det planlagte oplæg v. 
Louise fælles for råd og 
bestyrelse har det som 
formål. HH nævnte, at man 
ofte kan have god nytte af 
"pixi-bogs" udgaver af 
publikationer. EØA nævnte, 
at der arbejdes med en "pixi-
udgave" af den nye 
nationalparkplan.  

10.  
 

Mødeplan 2022 

a. Faglig ekskursion til Holland d. 27-30. oktober 
b. Ordinært bestyrelsesmøde 13. december 16-19 

 Program for turen sendes ud 
i næste uge.  

11.  
 

Udkast til mødeplan 2023 

a. Ordinært bestyrelsesmøde 29. marts kl. 16-19  
b. Ordinært bestyrelsesmøde 21. juni kl. 16-19 
c. Budgetseminar 7-8. september kl. 16-13 
d. Ordinært bestyrelsesmøde 27. september kl. 16-19 
e. Ordinært bestyrelsesmøde 13. december kl. 16-19 

 Bestyrelsen godkendte 
mødeplanen. Der sendes 
desuden en outlook-
indkaldelse ud.  

12.  
 

Eventuelt  KS nævnte, at der var en god 
artikel i Nordjyske FRII, 
men at der er en fejlagtig 
oplysning om, hvordan 
krondyrene er kommet 
tilbage.   

13.  
 

Godkendelse af referat  Referatet blev godkendt.  

 


