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Sekretariatet: Else Østergaard Andersen (referent) 

Referat 
1. Formanden ønsker Godt Nytår!

Refleksioner over 2015 og et blik
på 2016 til fælles drøftelse.

EF ønskede Godt Nytår og bød Poul 
Hald-Mortensen velkommen. 
Formanden kommenterede bl.a. 
lederen i BFN’s seneste nummer af 
Naturnyt.  

2. Endelig vedtagelse af
Nationalparkplan 2016-22

Bilag 2a. Nationalparkplan
2016-22 inkl. bilag (rettelser
markeret)
Bilag 2a1. Nationalparkplan
2016-22 inkl. bilag (ren version)
Bilag 2b. Miljørapport
Bilag 2c. Redegørelse for
udviklingen

Ad a) Bestyrelsen besluttede at 
undlade personnavne i 
organisations-diagrammet. Der blev 
lavet en enkelt ændring til 
indsatsområde 3. Planen inkl. bilag 
blev godkendt.  

Ad b) Miljørapporten blev godkendt. 

Ad c) afsnit 7.1.3 s. 101. Det 
tilføjes, at Thy Turistforening 
bidrager til indsatsen for friluftslivet 
bl.a. formidling, markedsføring, 
riderute, vandring, cykling, m.v. 
Redegørelsen blev i øvrigt godkendt. 

EF foreslog, at der trykkes et antal 
eksemplarer til afhentning 
forskellige steder i Thy.  

3. Drøftelse af PL-regulering af
bevilling efter tilbagemelding fra
de andre nationalparker

Bilag 3. Notat vedr.

EF orienterede fra fællesmødet. 
Bestyrelsen besluttede, at lade 
rådet drøfte emnet på sit næste 
møde.    
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opfølgning ift. PL-regulering 
 

4. Udkast til paradigme for 
samarbejdsaftaler 
 
Bilag 4. Paradigme for 
samarbejdsaftaler 
 

Bestyrelsen besluttede at 
paradigmet – med en tilføjelse 
omkring, hvordan der træffes 
beslutninger, hvis der er flere 
partnere i aftalen, fx godkendelse i 
bestyrelsen. Den første aftale 
udarbejdes sammen med Thy 
Erhvervsforum. 
 

5. Budget 2016 – tilkendegivelser 
forud for endeligt budget til 
vedtagelse 31. marts 
 
Bilag 5. Tilkendegivelser ift. 
budget 2016 
 

Der blev foreslået også at afsætte 
midler til Lodbjerg Fyr, mindre 
hydrologiprojekter, kulturhistorisk 
atlas, og erhvervsudvikling.   

6. Nordvestjysk Lokal TV  
a. Orientering om foreningen 

Nordvestjysk Lokal TV  
b. Valg af to 

bestyrelsesmedlemmer  
 
Bilag 6. Nordvestjysk Lokal 
TV 
 

Bestyrelsen valgte Finn Jorsal og 
Else Østergaard Andersen som 
bestyrelsesmedlemmer til 
Nordvestjysk Lokal TV og Esben 
Oddershede som suppleant til 
bestyrelsen.  

7. Program for basisregistrering og 
naturovervågning  
 
Kan læses/downloades på 
http://nationalparkthy.dk/om-
nationalpark-thy/udgivelser-og-
dokumenter/ 
  

EF nævnte, at emnet er et 
orienteringspunkt. Emnet drøftes i 
styregruppen og forelægges til 
beslutning senere. Det blev desuden 
foreslået, at have et temaoplæg om 
adaptiv naturforvaltning.   

8. Emner til drøftelse i rådet  
 

PL-regulering jf. punkt 3.  

9. Orientering 
a. Nationalparkcenter Thy 
b. Ansøgning til Friluftsrådet 
c. Fællesmøde med de andre 

nationalparker 
d. Naturmøde i Hirtshals 26-

28. maj 
e. Ny organisering i 

Miljøministeriet 
 

 
Ad a) BG udleverede flyers og 
orienterede om støtteforeningens 
indsamling:  
www.støtnationalparkcenterthy.dk 
 
Ad b) EØA orienterede om, at 
sekretariatet arbejder på en 
ansøgning med frist 1. marts.  
 
Ad c) EF orienterede om:  
 evt. samarbejde med COOP,  
 ansvar og forsikring, der endnu 

ikke er afklaret.   
 

Ad d) Hjørring Kommune laver et 
folkeligt naturmøde, som de andre 
nationalparker har vist interesse for 
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at medvirke i.  
 
Ad e) Tilknytningen til styrelsen 
centralt kommer til at være under 
den nye Styrelse for Vand- og 
Naturforvaltning, med reference til 
vicedirektør Oluf Engberg.  
 

10. Mødeplan 2016 
a. Torsdag d. 31. marts 
b. Fælles ekskursion d. 21. 

maj (dag/aften) 
c. Onsdag d. 15. juni 
d. Onsdag d. 31. aug. 
e. Torsdag d. 27. okt. 
f. Torsdag d. 15. dec. 

 

 

11. Eventuelt 
 

OR fortalte, at alle årets 
vandreferier er udsolgt.  
 
EØA orienterede om et møde med 
SEGES, COOP og AB Catering om 
afsætning af nationalparkprodukter. 
 
LT nævnte, at det er oplagt at sørge 
for erfaringsudveksling med fx de 
nye EU Life projekter og 
nationalparken.  
 
LM nævnte, at kystbyerne gerne vil 
bidrage til at fejre nationalpark-
dagen d. 24. maj.  
  

12. Godkendelse af referat 
 

Referatet blev godkendt.  

 


