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1.  
 

Trædesten til naturen 

a: Lodbjerg Fyr – orientering fra byggeudvalget samt 
første møde i arbejdsgruppen 

b: Opsamling fra studieture 13. og 14. november 

Bilag 1a: Revideret tidsplan 

Bilag 1b: Opsamling fra de to studieture 

 Ad a) EØA orienterede om, at 
flere fra byggeudvalget mødes 
med Slots- og Kulturstyrelsen d. 
23. november. Tidsplanen skrider.  
Arbejdsgruppen har holdt møde i 
mandags. Anne Grethe deltager 
på gruppens vegne som 
observatør i byggeudvalget.  

Ad b) Rådet fandt, at erfaringerne 
betyder, at man skal fokusere og 
være skarp på hvilke medier, man 
vælger og sikre, at det ikke hurtigt 
bliver uaktuelt.  Rådet tog 
orienteringen til efterretning.  

2.  
 

Evaluering af nationalparkloven 

Bilag 2: Oplæg til drøftelse vedr. evaluering af loven 

 Rådets bemærkninger blev 
indarbejdet i bilag 2.  

3.  
 

Evaluering af samarbejdsaftalen med 
Naturstyrelsen om bistand til nationalparkens 
sekretariat 

 Rådet fandt det ikke relevant at 
rådgive bestyrelsen ift. emnet.  
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Bilag 3: Sammenligning af eksisterende aftale og udkast 
til ny aftale med sekretariatets bemærkninger 

4.  
 

Rådgivning af bestyrelsen vedr. brug af logo på 
produkter 

Bilag 4: Indstilling fra certificeringsudvalget 

 Rådet anbefaler 
certificeringsudvalgets indstilling 
til bestyrelsen.  

5.  
 

Rådgivning af bestyrelsen vedr. Nationalpark TV 
kontrakt 

Bilag 5: Udkast til forlængelse af kontrakt om 
produktion af tv-udsendelser m.v. 

 Rådet anbefaler forlængelse af 
kontrakten med opmærksomhed 
på, at verden omkring os også 
udvikler sig med streaming m.v.  

6.  
 

Orientering 

a. Nationalparkfondens bestyrelse er registreret 
som fondens reelle ejere og forsikringstilbud 
er accepteret 

b. LUKKET PUNKT  
c. Bedre skiltning til Nationalpark Thy og til 

nationalparkens seværdigheder 
d. Svar fra miljø- og fødevareminister Esben 

Lunde Larsen vedr. toiletter 
e. Præsentation på workshop i Lild Strand 
f. Temamøde 18. januar kl. 15.30-17: 

Præsentation af analyse af naturprojekter. 
g. Landskabshistorisk GIS-analyse 

Bilag 6a: Reelle ejere, ansvar og forsikring 

Bilag 6d: Svar fra miljø- og fødevareministeren vedr. 
toiletter 

Bilag 6e. Referat fra workshop i Lildstrand 

Bilag 6g. Landskabshistorisk GIS-analyse (udleveres på 
mødet) 

 Ad a) Intet yderligere at bemærke 

Ad b)  

Ad c) Thisted Kommune har afsat 
250.000 kr på budgettet til 
skiltning af nationalparkens 
seværdigheder. Vejdirektoratet 
har godkendt, at der også sættes 
lidt flere skilte på ved statsvejene.  

Ad d) Intet yderligere at bemærke 

Ad e) Intet yderligere at bemærke 

Ad g) Analysen blev udleveret.  

7.  
 

Udkast til mødeplan 2018 

a. 18. januar kl. 17-19 (efter temamødet) 
b. 13. marts kl. 17-19 
c. 11. juni kl. 17-19 
d. 21. august kl. 17-19 
e. 1. oktober kl. 17-19 
f. 12. november kl. 17-10 

 PNC nævnte, at bestyrelsen 
oprindeligt havde planlagt 4 
møder. Rådet fandt det fint, at 
have datoerne i kalenderen. Hvis 
der ikke er tilstrækkeligt med 
emner, kan møderne aflyses.   

8.  
 

Eventuelt  EØA orienterede om, at hun var  
inviteret til møde i dag i 
Fredningsnævnet vedr. 
permanent adgangsforbud i 
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fuglenes ynglesæson i området 
ml. Stenbjerg og Lodbjerg øst for 
redningsvejen.  

JN foreslog, at man overvejer 
budskaber om fx plukning af bær i 
aviser er i overensstemmelse med 
nationalparkens formål. DSV 
nævnte, at Naturstyrelsen gerne 
vil orienteres forinden mhp. at 
sikre forvaltningen af arealerne.  

BG nævnte, at Støtteforeningen 
planlægger et ulveforedrag d. 8. 
februar 2018 og alle er velkomne.  

BG nævnte desuden, at 
Familielandbruget i forbindelse 
med nedlæggelsen har udloddet 
en pulje til projekter på 10—
100.000 kr med frist 1. december. 
Støtteforeningen vil gerne have 
samarbejdspartnere til et projekt.   

9.  
 

Godkendelse af referat  Referatet blev godkendt.  

 
 


