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Dagsorden 

Nr. 
 

Dagsordenspunkt og evt. bilag 
 

 

     

1.  
 

Trædesten til naturen 

a. Styregruppemøde 12. oktober 2022 
b. Forlængelse af bevilling 
c. Afrapportering, Involverende naturformidling  
d. Afrapportering, Nationalparkcenter Thy 
e. Status og orientering ift. Hanstholm, Stenbjerg 

Landingsplads, Lange Mole Vej samt Svaneholmhus 

Bilag 1: Sagsfremstilling, Trædesten til naturen 

Bilag 1a: Referat af styregruppemøde 12. okt.  

Bilag 1b: Forlængelse og udbetaling, Erhvervsstyrelsen 

Bilag 1c: Afrapportering, Involverende naturformidling 

Bilag 1d: Afrapportering, Nationalparkcenter Thy 

Bilag 1di: Ledelsesbrev ifm. revisionen 

Bilag 1dii: Ledelseserklæring ifm. revisionen 

Bilag 1diii: Revisorerklæring 

Bilag 1e: Referat fra styregruppemøde 8. nov.  

 Ad a-e) Bestyrelsen tog 
orienteringen  til 
efterretning 
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Nr. 
 

Dagsordenspunkt og evt. bilag 
 

 

2.  
 

Nyt medlem af nationalparkrådet 

Bilag 2: Nyt medlem af nationalparkrådet 

 Bestyrelsen udpegede Bo 
Fink til nyt medlem for rådet 
for DN. 

3.  
 

Logo på fødevarer og non-food 

Bilag 3: Ansøgninger om brug af logo på fødevarer og non-food 

Bilag 3a: Uddybning vedr. ansøgningen fra THYA 

 LNN fandt at nogle af 
produkterne er i modstrid 
med naturværdierne. Det 
gælder især honning fra 
honningbier. Hun fandt 
heller ikke, at vinproduktion 
er foreneligt med den natur, 
der kan skabes på kalk-
skrænter. HH fandt, at 
kommerciel høst af havtorn 
kan have et omfang, der går 
imod, da de også er føde for 
trækfugle, og foreslog, at 
NST arbejder bevidst med, 
hvor det tillades. TJO fandt, 
at tidspunktet er 
problematisk, da 
ansøgningerne følger 
retningslinjer, der blev 
formuleret i 2012, men at 
kriterierne kan drøftes igen i 
certificeringsudvalget ift. det 
fremadrettede. NV nævnte, 
at rådet foreslog, at det 
kunne være muligt, at 
producenterne betaler eller 
opfordres til at donere 
midler til naturgenopret-
ning.  

Et flertal af bestyrelsen 
godkendte ansøgningerne. 
Sekretariatet  og 
certificeringsudvalget 
kommer med forslag til 
ændring af kriterierne 
fremadrettet mhp. 
godkendelse i bestyrelsen 
herunder med mulighed for 
at give donationer til 
naturbeskyttelse. 
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Nr. 
 

Dagsordenspunkt og evt. bilag 
 

 

4.  
 

Vurdering af naturgenopretningsprojekt i relation til 
statsstøttereglerne og proces fremadrettet 

Bilag 4: Sagsfremstilling ift. vurdering af 
naturgenopretningsprojekt 

Bilag 4a: Brev til Kammeradvokaten 

Bilag 4b: Kammeradvokatens vurdering 

Bilag 4c: Statsstøttegodkendelse MST Klima-lavbund 

 Bestyrelsen godkendte, at 
NP Thy arbejder videre med 
Kammeradvokaten som 
tovholder på en ansøgning 
vedr. naturgenopret- 

mingsprojekter på vegne af 
de fem nationalparker, 
herunder beløbet herfor. 

5.  
 

Naturmødet 2023 

Bilag 5: Naturmødet 2023 

 PSS roste de forslag, der er 
lavet. Bestyrelsen godkendte 
oplægget og besluttede, at 
den fælles bustur lægges 
torsdag d. 11. maj. 

6.  
 

Forventet årsresultat 2022 og reservation til 2023 

Bilag 6: Forventet årsresultat og reservation til 2023 

 Bestyrelsen godkendte , at 
der reserveres overførte 
midler til 2023. 

7.  
 

Eventuel udvidelse af Nationalpark Thy 

Bilag 7: Eventuel udvidelse af Nationalpark Thy 

Bilag 7a: Brev til Thisted Kommunalbestyrelse 16. sept. 2022 

 TJO orienterede om, at 
initiativgruppen gerne vil 
lave et formøde forud for 
mødet med kommunal-
bestyrelsen. KT spurgte til 
processen og nævnte, at 
kommunalbestyrelsen nok 
ikke er sindet til en 
udvidelse. TJO nævnte, at 
han bad om at sagen blev 
taget af, fordi gruppen i 
Lildstrand bad om det. Han 
fandt ikke, at der skal bruges 
mange yderligere kræfter. 
KS fandt, at bestyrelsen 
burde være orienteret. NV 
fandt, at tilbagetrækningen 
var det rette, og at den 
økonomiske situation kan 
ændre sig.  

Bestyrelsen besluttede, at 
nationalparkens formand og 
leder kan deltage i et 
formøde. 

8.  
 

LUKKET PUNKT    

9.  
 

LUKKET PUNKT   
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Nr. 
 

Dagsordenspunkt og evt. bilag 
 

 

10.  
 

LUKKET PUNKT    

11.  
 

Orientering 

a. Projektaftale vedr. "Data i naturen" 
b. Brev til Civilstyrelsen ift. donationer 
c. Status på naturprojekter 
d. Rapport fra bestyrelsens ekskursion til Holland, 

oktober 2022 

Bilag 11a: Projektaftale, Data i naturen 

Bilag 11b: Brev til Civilstyrelsen, 1. dec. 2022 

Bilag 11c: Status på naturprojekter, nov. 2022 

Bilag 11d: Bestyrelsens noter, ekskursion til Holland, okt. 2022 

 Ad a) Bestyrelsen tog 
orienteringen til 
efterretning. 

Ad b) PSS foreslog mulighed 
også for at donere online fx 
som Den Danske Naturfond 
til gaver.  

Ad c) Bestyrelsen tog 
orienteringen til efterretning 

Ad d) TJO takkede for de fine 
tilbagemeldinger. 

Ad e) Hanne Hornstrup er 
ansat fra 1. januar som 
projekkoordinator. 

12.  
 

Emner til drøftelse i rådet  Fælles ekskursion med 
bestyrelsen 

13.  
 

Mødeplan 2023 

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

 Efter mødet d. 29. marts er 
et fælles oplæg v. Louise. 

14.  
 

Eventuelt  Intet 

15.  
 

Godkendelse af referat  Bestyrelsen godkendte 
referatet.  

 
 


