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Møde i nationalparkbestyrelsen
Tid: 15. december kl. 19-22
Sted: Mødelokale 1, kld, Kirkevej 9, Hurup
Deltagere: Ejner Frøkjær, Bodil Gyldenkerne, Ditte Svendsen, Grethe
Mejlgaard, Ingrid Agerholm, Jens Brolev, Jens Roesgaard, Jytte Nielsen,
Lars Torrild, Lone Mark, Ole Riis, Tage Espersen
Forsinkede: Esben Oddershede, Niels Jørgen Pedersen
Sekretariatet: Esben Colding Broe (punkt 2), Else Østergaard Andersen
(referent)
Afbud: Jan S. Kristensen
Referat: Dagsordenen blev godkendt, dog således at punkt 6 afventer at
EO og NJP kan medvirke.
1) Nationalparkcenter Thy
a) Formidlingskoncept
b) Placering ved forfyret
c) Navn
Bilag 1a. Formidlingen i
NPcenter Thy
Bilag 1b. Argumenter for en
placering ved forfyret

Ad a) ECB gennemgik kort et oplæg
til principper for formidling.
Bestyrelsen var enig i, at projektet
er på rette spor.
Ad b) JR nævnte, at rådet anbefaler
en placering ved ”nedre fyr”
(forfyret). Bestyrelsen besluttede
den endelige placering ved forfyret.
Ad c) Bestyrelsen fandt, at
nationalparkcenter Thy er det rette
navn.

2) Organisation og
arbejdsmetoder – et oplæg til
drøftelse
Bilag 2. Organisationen bag
Nationalparkfond Thy

EØA gennemgik et oplæg til
organisationsmodel til drøftelse.
Bestyrelsen drøftede modellen og
fandt værdi i at den er åben.
Hovedinteressenterne tydeliggøres.
Landbrug og Fødevarer er også
aktør i formidling. Naturstyrelsen
står også for naturpleje. Bestyrelsen
fandt modellen brugbar til
videreudvikling.

3) Naturgenopretning Vang Sø
Bilag 3a. Afrapportering fra
styregruppen
Bilag 3b. Notat om
lodsejermæssig
forundersøgelse
Bilag 3c. Rambølls rapport
(tidligere fremlagt)
Bilag 3d. ”Pixi” vedr. Vang
Sø projektet (tidligere
fremlagt)
4) Orientering
a) Thisted Kommunes Vision
2022
b) Naturstyrelsens opfølgning
på aktiviteterne i
nationalparkerne
c) Ansættelse af kontor- og
økonomimedarbejder
Bilag 4b. Mail og bilag fra
Naturstyrelsen

JB nævnte, at styregruppen
indstiller, at naturgenopretningsprojektet stilles i bero og der alene
gennemføres et naturplejeprojekt.
DS foreslog, at man kunne overveje
et fugleskjul. Bestyrelsen fulgte
indstillingerne om at stille
genopretningsprojektet i bero.

Ad a) EO orienterede om, at en
planstrategi for kommunens fysiske
udvikling er under udarbejdelse.
Strategien behandles i februar og
kommer i høring mhp. vedtagelse til
sommer. En række planer og
politikker indarbejdes. Processen
kører parallelt med nationalparkplanrevisionen og der er en række
fælles interesser.
Ad b) EØA orienterede kort om
opfølgningen.
Ad c) EF orienterede om, at der har
været 121 ansøgninger.
Ansættelsesudvalget har samtaler
med fem kandidater i denne uge.
Forventet start 1. februar.
Vedr. shelterprojekt: IA orienterede
om, at der er skaffet de fornødne
midler til shelters til etablering i
foråret.

5) Nationalparkplanrevisionen
Bilag 5. Revision af
nationalparkplanen

6) Drøftelse af Nationalpark Thys
indsats i områder, hvor der er
planer for statslige eller
kommunale indsatser som
opfølgning på habitat og
vandrammedirektiv
Bilag 6a. Notat fra
Naturstyrelsen Thy til
drøftelse
Bilag 6b. Uddrag af
bemærkninger til
nationalparkloven

EØA nævnte kort, at alle
arbejdsgrupper er i gang og at der
søges bidrag, kommentarer og
rettelser til redegørelsen for
udviklingen.
DS ønskede en drøftelse i
bestyrelsen af, om bestyrelsen ikke
kan have et højere ambitionsniveau
på disse områder.
Bestyrelsen drøftede emnet og flere
fandt det vigtigt at fremhæve, at
nationalparken ikke påtager sig
myndighedsopgaver. Bestyrelsen
fandt ikke, at dette er til hinder for
at bidrage til konkrete projekter
henset til de midler, der er til
rådighed.
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Bestyrelsen besluttede desuden, at
formuleringen ændres i udkast til
redegørelse i henhold til dette.
7) Formidlingskoncept ”High
Five”

Bestyrelsen godkendte konceptet.

Bilag 7a. Big5
formidlingskoncept
Bilag 7b. Indstilling vedr.
formidlingskoncept ”High
Five”
8) Emner til drøftelse i rådet

Organiseringen af nationalparkens
arbejde samt ambitionsniveauet i
forhold til Natura 2000 områder
m.m. foreslås drøftet i rådet.

9) Mødeplan 2015 (kl. 19-22
hvis ikke andet nævnes):
a) Torsdag d. 5. februar kl.
b) Torsdag d. 26. februar kl.
16-22 (workshop om
nationalparkplan)
c) Onsdag d. 8. april 2015
d) Tirsdag d. 16. juni 2015
e) Onsdag d. 26. august
2015
f) Mandag d. 26. oktober
2015
g) Torsdag d. 10. december
2015

EO nævnte, at for datoerne d. 16.
juni og d. 26. oktober kan EO og
NJP ikke deltage.

10) Eventuelt

LM nævnte, at kystbynetværket er i
gang med at lave en profilavis med
alle kystbyer, der udkommer i
december.
LM nævnte, at Nationalparkdag d.
24. maj fejres med en cykelstafet
mellem kystbyerne.

11) Godkendelse af referat

Bestyrelsen godkendte referatet.
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