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1.  
 

Trædesten til naturen 

a. Lodbjerg Fyr – orientering fra møde med 
handicaprådet samt byggeudvalgsmøde 

b. Etablering af Lodbjerg Fyrs venner 
c. Revideret samarbejdsaftale vedr. Lodbjerg Fyr 
d. Styregruppemøde i ”Trædesten til naturen” 

Bilag 1a: Lodbjerg Fyr – orientering fra møder i byggeudvalg og 
handicapråd 

Bilag 1b: Etablering af ”Lodbjerg Fyrs venner” 

Bilag 1c: Forslag til revision af samarbejdsaftalen om Lodbjerg 
Fyr 

Bilag 1d: Referat fra styregruppemøde i ”Trædesten til naturen” 

 Ad a) TJO orienterede om et 
positivt møde med 
handicaprådet. Der er 
ønsker til belægning på p-
plads m.v. som ikke er 
indeholdt i projektet. 
Byggeudvalget har sendt 
ansøgning til 
myndighedsbehandling hos 
Slots- og Kulturstyrelsen og 
Thisted Kommune. Der 
arbejdes på at åbne fyret i 
sommeren 2018. Bestyrelsen 
tog orienteringen til 
efterretning. 

Ad b) ECB orienterede om 
planerne for at søge at 
etablere en venneforening. 
Bestyrelsen tog 
orienteringen til 
efterretning.   

Ad c) TJO orienterede om 
processen. Bestyrelsen 
besluttede, at samarbejds-
aftalen drøftes i rådet.  
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Ad d) Intet yderligere at 
bemærke.   

2.  
 

Certificering i relation til invasive arter 

Bilag 2: Certificering af produkter fra Nationalpark Thy 

 TJO orienterede om, at rådet 
har drøftet spørgsmålet og 
at de anbefaler bestyrelsen 
ikke at ændre kriterierne. 
Bestyrelsen drøftede 
problemstillingen og et 
flertal besluttede, at 
kriterierne fortsætter som 
hidtil, men at man henstiller 
til at frøene fra hyben 
bortskaffes på forsvarlig vis, 
så de ikke er medvirkende til 
øget spredning.   

3.  
 

Forslag til udvidelse af Nationalpark Thy 

Bilag 3: Forslag til udvidelse af Nationalpark Thy 

 TJO orienterede om 
henvendelsen fra 
Hawboernes Forening i Lild 
Strand. Rådet har ikke set 
sig i stand til at rådgive 
bestyrelsen i spørgsmålet. 
Bestyrelsen anbefaler, at 
man afventer den planlagte 
evaluering af nationalpark-
loven i 2018 før man 
henvender sig til ministeren. 
TJO og EØA tager et møde 
med de personer, der har 
henvendt sig.   

4.  
 

Lukket punkt   

5.  
 

Budgetopfølgning juli/august 2017 

Bilag 5: Budgetopfølgning juli/august 2017 

 EØA orienterede kort om 
status. Bestyrelsen tog 
orienteringen til 
efterretning. 

6.  
 

Udkast til budget 2018 

a. Lukket punkt 
b. Udkast til budget 2018 

Bilag 6b: Udkast til budget 2018 

 Ad b) EØA gennemgik kort 
budgetudkastet. Bestyrelsen 
tog budgettet til efterretning 
mhp. godkendelse på 
oktobermødet.  

7.  
 

Delegation af beslutningskompetence 

Bilag 7: Delegation af beslutningskompetence – forslag til 

 TJO orienterede kort om 
processen. Rådet har udtrykt 
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ændringer stor tilfredshed med 
ændringerne. Bestyrelsen 
godkendte 
delegationspapiret.   

8.  
 

Orientering 

a. Brev til miljø- og fødevareministeren 
b. Midlertidig toiletløsning på Agger Tange, Lange 

Mole Vej 
c. Nyt fra Vejdirektoratet og Thisted Kommune om 

skiltning 
d. Ansøgning til Thisted Kommune 
e. Møde med den regionale udviklingsdirektør, Region 

Nordjylland d. 17. august 
f. Videns- og forvaltningsdag d. 15. september  
 

Bilag 8a: Brev vedr. Naturstyrelsens nedlæggelse af faciliteter i 
Nationalpark Thy 

Bilag 8c: Nyt fra Vejdirektoratet og Thisted Kommune vedr. 
skiltning 

Bilag 8d: Ansøgning til Thisted Kommune, 5. juli 2017 

Bilag 8f: Videns- og forvaltningsdag i Nationalpark Thy 

 Ad a) TJO orienterede kort. 
Der er ikke modtaget et svar.  

Ad b) TJO orienterede om, at 
der er sat en toiletvogn op 
frem til 30.september mhp. 
vurdering af behov og 
muligheder på stedet. 

Ad c) TJO nævnte, at 
Vejdirektoratet er klar til 
bedre skiltning, når Thisted 
Kommune har midler til 
følgevejvisning. EO nævnte, 
at der er budget-
forhandlinger senere på 
ugen med et oplæg om 
midler til skiltning.  

Ad d) EO orienterede om, at 
kommunalbestyrelsen 
behandler sagen i 
forbindelse med 
budgetforhandlingerne.  

Ad e) TJO og EØA havde 
møde med Henning 
Christensen og Nanna 
Skovrup om en ansøgning til 
Vækstforum i Region 
Nordjylland med frist 5. 
september. 

Ad f) Tilmelding senest 10. 
september.   

9.  
 

Udkast til mødeplan 2018 

a. 10. oktober kl. 14-17 
b. 28. november kl. 14-17 

  

10.  
 

Eventuelt  Drift af Svaneholmhus blev 
drøftet.  

Der kom ønske om en fælles 
ekskursion til bl.a. 
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Vadehavscentret.   

Anna Worm og Sophie 
Christensen starter i job 1. 
september.  

11.  
 

Godkendelse af referat  Bestyrelsen godkendte 
referatet 

 
 
 


