
From: Anne-Mette Kristensen (MET)  
Sent: 2. december 2020 09:32 
To: Henrik Jensen - Thisted Kommune <HEJ@thisted.dk> 
Cc: Mads Albrektsen - Thisted Kommune <maal@thisted.dk>; Morten Brown Stummann <mobst@nst.dk> 
Subject: RE: Dark Sky Lild Strand 
 
Tak for mail/info, Henrik 
(Også tak for tip med Ruslan Merzlyakov. Vi har faktisk allerede været i kontakt med ham.)  
 
Hawboernes Forening har sagt ja til, at Bjarne står som ansøger for Hawboernes Forening, og foreningen 
har også bevilget penge til køb af måleudstyret. Vi indsender dermed ansøgning som aftalt inden 
31.12.2020. 
Indhold og budget har vi allerede en idé om, og vi vender tilbage i det nye år.  
Vi skal nok holde jer løbende orienteret.  
 
Venlige hilsener fra Bjarne og Anne-Mette 
 
Bjarne Sørensen, mobil 2338 4696, sandhojgaard.bjarne@gmail.com  
Anne-Mette Kristensen, mobil 2815 4918, met@niras.dk  
 

 
 
From: Henrik Jensen - Thisted Kommune <HEJ@thisted.dk>  
Sent: 1. december 2020 12:09 
To: Anne-Mette Kristensen (MET) <MET@NIRAS.DK>; Sorensen, Bjarne <Bjarne.Sorensen@molex.com> 
Cc: Mads Albrektsen - Thisted Kommune <maal@thisted.dk>; Morten Brown Stummann <mobst@nst.dk> 
Subject: Dark Sky Lild Strand 
 
Hej Anne-Mette og Bjarne 

 

Som vi aftalte, har jeg i dag drøftet Lild Strands Dark Sky-projekt med direktøren for Teknik, Erhverv og 

Beskæftigelse, Mogens Kruse Andersen, og der tegner sig følgende konklusion: 

 

Thisted Kommune indtræder ikke som projektleder; men – som vi talte om – kan I som 

landsby/borgergruppe jo godt vælge at sende ”pre-application” til Dark Sky-organisationen inden 31/12. 

Derefter har I tid til at udvikle lidt mere på projektidéen, skabe overblik over opgaven, budgettet m.m. 

 

Dermed vil I få skabt et mere solidt projektmateriale (opgavens mere præcise omfang, indholds- som 

budgetmæssigt), som I har mulighed for at sende til Mogens Kruse Andersen. Derefter vil han i så fald sørge 

for, at sagen sendes til politisk beslutning i Thisted Kommune. Så er det op til politikerne at beslutte, om og i 

så fald hvordan kommunen vil støtte projektet. 

 

Så i bund og grund den model, som vi talte om på mødet for nylig. 

 

Jeg er kommet i tanker om, at vi i kommunen tidligere er stødt på et navn, som har beskæftiget sig en del 

med hele Dark Sky-konceptet – måske kunne I have glæde af at knytte en kontakt til ham? Så vidt jeg husker 

det, har han måske endda erfaringer fra de andre spots i Danmark. Hans navn er Ruslan Merzlyakov, og han 

har følgende mailadresse: ruslan1801@gmail.com 

 

mailto:HEJ@thisted.dk
mailto:maal@thisted.dk
mailto:mobst@nst.dk
mailto:sandhojgaard.bjarne@gmail.com
mailto:met@niras.dk
mailto:HEJ@thisted.dk
mailto:MET@NIRAS.DK
mailto:Bjarne.Sorensen@molex.com
mailto:maal@thisted.dk
mailto:mobst@nst.dk
mailto:ruslan1801@gmail.com


Jeg håber, at I undervejs i processen vil holde os orienteret om, hvordan I eventuelt arbejder videre med 

projektet. 

 

   

 Med venlig hilsen 

   

  

 Henrik Jensen   

 Erhvervskonsulent  Thisted Kommune 

 HEJ@thisted.dk   Erhverv 

 +4599174146  40167748  Tilstedvej 73, 7700 Thisted 

 

 
 

From: Henrik Jensen - Thisted Kommune <HEJ@thisted.dk>  
Sent: 25. november 2020 10:36 
To: Anne-Mette Kristensen (MET) <MET@NIRAS.DK> 
Subject: SV: Tak for mødet :-) Hermed vores præsentation. God weekend fra Bjarne og Mette 
 
Tak for det, Anne-Mette. 
  
I hører nærmere, efter min snak med direktøren.  
  
  

   

 Med venlig hilsen 

   

  
 Henrik Jensen   
 Erhvervskonsulent  Thisted Kommune 
 HEJ@thisted.dk   Erhverv 
 +4599174146  40167748  Tilstedvej 73, 7700 Thisted 
  
 

 
Stikord fra Teams-møde 24.11.2020 kl. 11-12 med følgende deltagere: 
Henrik Jensen og Mads Albrektsen, Thisted Kommune 
Morten Brown Stumman, Naturstyrelsen Thy 
Bjarne Sørensen og Mette Kristensen, Hawboernes Forening, Lildstrand 
 
 
Indtil videre forankring organisatorisk hos Hawboernes Forening, Lildstrand 
Forhåndsansøgning indsendes til IDA af Hawboernes Forening inden 31.12.2020 (giver 3 års frist inden 
endelig ansøgning om certificering 
Naturstyrelsen bakker op om tankerne bag Dark Sky, men ønsker nok ikke en projektlederrolle 
Thisted Kommune bakker op om tankerne bag Dark Sky, men ønsker ikke en projektlederrolle. 
Thisted Kommune kan supportere på anden vis, omkring bevillinger og evt. belysningsplaner. 
Henrik Jensen taler evt. projektleder rolle med teknisk direktør 
Formål med certificering af nattemørket: Erhvervs- og turismeudvikling (helårsturisme) med udgangspunkt i 
SDG-mål, naturbeskyttelse, energibesparelse, bæredygtig planet. 
International certificering af nattemørket kvalitetsstempler et område for dets bevaringsværdige natur, 
kvalitet og bæredygtighed. 
IDA-certificering er et kvalitetsbrand fuldstændig ligesom nationalpark-stemplet er et brand med garanti for 
oplevelsesværdi. Markedsføringsværdi.  
Esbjerg Kommunes rolle i Dark Sky Mandø  
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Brandværdi: Apropos Møn og den evt. begrænsede effekt af dark sky/Camøno-konceptet, se 
nedenfor:  (googlede lige Møn og turismeomsætning): 
 

Møn er Nr. 1 danske destination i 2020 
Ifølge Turistforeningens egne tal er Møns turismerelaterede omsætning steget fra 440 
mio. i 2012 til 685 mio. i 2019. Det er 55%. Noget, der i øvrigt burde kunne ses i 
kommunekassen som øget skatteprovenu, men det har ingen indtil videre kunnet 
registrere. Her i 2020 er turismen steget med yderligere 20-25% på Møn. Noget i retning af 
en halv million besøgere, hvilket skal sættes i relation til Møns 9.400 borgere. Det giver et 
besøgstryk på ca 50 per fastboende….. 
….(I 2020 har Møn været den mest googlede danske turistdestination.) 

 
“Udvikling af turismen skal ske i dialog med lokalsamfundene. Opbakning fra 
lokalsamfundene er afgørende for en bæredygtig vækst i turismen, hvor turismen kommer 
alle til gode. ” 
 
http://moennatur.dk/kraftcenter-moen/ 

http://moennatur.dk/wp-content/uploads/2020/09/M%C3%B8n-Sydsj%C3%A6lland-Turistforening-Beretning-2019.pdf
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