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1.  
 

Trædesten til naturen 

a. Revideret tidsplan 
b. Status og orientering ift. trædesten og 

formidlingssteder 

Bilag 1: Sagsfremstilling, Trædesten til naturen 

Bilag 1a: Referat TTN styregruppemøde 12. okt.  

Bilag 1b: Forlængelse og udbetaling, Erhversstyrelsen 

Bilag 1c: Afrapportering, Involverende naturformidling 

Bilag 1d: Afrapportering, Nationalparkcenter Thy 

 VS orienterede om projektet, 
herunder en forlængelse på 3 
måneder. Rådet foreslog, at der 
laves en tur ud for at se de nye 
tiltag. MA nævnte, at der på s. 7 i 
afrapporteringen står, at 
støtteforeningen har biddraget 
med 1 mio. kr og Sparekassen Thy 
med 500.000 kr.  

2.  
 

Logo på fødevarer og non-food produkter 

Bilag 2: Indstilling fra certificeringsudvalget 

 OSL spurgte, om der er arbejdet 
videre med muligheden for, at 
producenterne betaler for 
tilladelsen. EØA nævnte, at det er 
der ikke.  

Rådet bakkede op om 
godkendelserne. Flere i rådet 
fandt, at man kan opfordre 
producenter til at bidrage til 
nationalparkens arbejde, hvis 
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ikke beststyrelse ønsker at 
fastsætte en pris. MM spurgte, om 
man har gjort sig tanker om,  
hvor stor en andel, der skal være 
fra nationalparken, samt sikre, at 
det kontrolleres.  Fx produceres 
THYA produkter på Fyn.   

3.  
 

Status på naturprojekter 

Bilag 3: Naturprojektoversigt 

 EØA gennemgik kort projekterne. 
JN spurgte til, om dronefotos fra 
Vorupørvej kan deles.  

OSL foreslog, at rådet kommer ud 
og ser nogle af projekterne.   

4.  
 

Naturmødet 2023 

Bilag 4: Naturmødet 2023 

 EØA orienterede kort om 
muligheden for at lave aktiviteter 
eller komme med oplæg på 
nationalparkernes stand. TE 
opfordrede til, at mange deltager 
og viser flaget. Rådet bakkede i 
øvrigt op. Emnet drøftes igen på 
møde i marts mhp. forslag. 

5.  
 

Ambassadørroller 

a. Ny nationalparkplan 
b. Rekruttering af frivillige 

Bilag 5a: Ny nationalparkplan 

Bilag 5b: Mobiliseringsambassadører 

 Ad a) GS efterspurgte, at 
slides'ene om NP-planen kan 
sendes ud/lægges op. 

Ad b) CEK orienterede om 
muligheden for at få materiale til 
ambassadør-rollen.  

CBA nævnte, at det er en helt 
særlig driftsmodel, og at det er 
flot, som det kører, men også at 
man skal være opmærksomme på, 
at mange andre også har brug for 
hænderne. Hun nævnte, at man 
desuden ikke kan styre de 
frivillige og fx hvad de skriver i 
læserbreve. OSL nævnte, at der er 
undersøgelser, der viser, at 
engagementet bliver mindre. JN 
nævnte, at folk fremover skal 
være længere på arbejds-
markedet, og at det også er et 
opmærksomhedspunkt. Man skal 
overveje, hvad der kan betale sig, 
og fx om kan forpagte kaffestuen 
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ud. GJ nævnte, at det er 
interessant at være frivillig, man 
lærer meget, men det tager også 
meget tid. Og det kan være svært, 
hvis man kun laver lidt, fordi man 
nemt kommer udenfor. OSL 
nævnte, at der kan blive behov for 
prioritering. GS nævnte, at alle jo 
kan tage ambassadørrollen på 
sig. MA nævnte, at tingene har 
udviklet sig meget positivt ved 
Lodbjerg Fyr. PF nævnte, at hvis 
man forpagter ud, skal man stille 
krav om perioden. Rådets 
bemærkninger bringes videre til 
bestyrelsen.   

6.  
 

Orientering 

a. Kammeradvokatens vurdering af naturprojekt 
i Nationalpark Thy 

 EØA nævnte kort vurderingen, 
der kom i fredags fra Kammer-
advokaten, Mailen herom 
eftersendes til orientering.  

NV fandt, at det er et solidt 
grundlag for det videre arbejde. 
Det kan forventeligt føre flere 
projekter med sig på privatejet 
areal. TE nævnte, at det er 
væsentligt at spørge på en måde, 
så det ikke kun er en konkret sag.  

7.  
 

Udkast til mødeplan 2023 

a. Tirsdag d. 21. marts kl. 19-22 
b. Oplæg om ny undersøgelse fælles for 

bestyrelse og råd d. 29. marts kl. 19.30 
c. Tirsdag d. 13. juni kl. 19-22 
d. Tirsdag d. 19. september kl. 19-22 
e. Tirsdag d. 5. december kl 19-22 

 Mødet d. 13. juni flyttes til 
mandag d. 12. juni.  

Mødet d. 19. september ændres til 
mandag d. 18. september.  

8.  
 

Eventuelt  TE nævnte, at der var flere, der 
efterspurgte ture ud.  

Referatet eftersendes mhp. evt. 
fejlretning.  

 
 


