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Dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
Dagsordenen blev godkendt.  

2. Status vedr. Nationalparkcenter Thy  
 

OSL orienterede kort fra 4 
møder. Placeringen bliver ved 
”nedre fyr” og navnet ligger 
fast. Der udarbejdes en 
lokalplan. Støtteforeningen 
står for en indsamling. Åbent 
værksted på nationalpark-
dagen 24. maj. Dansk 
Bygningsarv har lavet en 
markeds- og brugeranalyse, 
der giver anledning til 
overvejelser om entré. 
Besøgspotentialet er ca. 
44.000. Centret er emne for 
et møde med kommunal-
bestyrelsen 26. maj.   
  

3. Revision af nationalparkplan –  
a. et første bud på en fælles 

identitet 
 

b. et første bud på en fælles 
vision og model for 
bæredygtig udvikling 
 

Ad a og b) WM – overvej 
nogle mål, der også 
indeholder fornemme arter 
som tinksmed, hjejle, 
sandterne. EKN foreslår et 
antal ”nationalparkarter” 
(High 5), hvor der er en 
særlig forpligtelse.  WM og 
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c. et bud på zonering (principper 
og kort) 
 

d. prioritering af indsatsområder 
 

e. rådets synspunkter til 
bestyrelsen 
 

EKN stiller sig til rådighed for 
valg af arter. Vedr. modellen 
er ”ambassadører” et dårligt 
ord – det kan fx være 
”fortællinger” , ”stolthed”, 
”social kapital”  el.lign.  
 
Ad c) JR nævnte, at der skal 
være opmærksomhed på, 
hvilke aktiviteter, der kan 
være svære at få tilladelse 
til. INN foreslår som et mål at 
undersøge muligheden for at 
leve op til IUCN kriterier for 
nationalpark. Det kan være 
hensigtsmæssigt at vise veje 
og stier. JR og INN stiller sig 
til rådighed for justeringer ift. 
drøftelserne, inkl. facilitets-
zoner.  
 
Ad d) Indsatsområderne blev 
prioriteret ift. kerneområder. 
 
Ad e) JR & EØA skriver 
sammen på anbefalingerne til 
bestyrelsen.  
 

4. Orientering 
a. Dialogforum 
b. Bestyrelse 
c. Styregrupper 
d. Arbejdsgrupper 

 

Ad a) JR nævnte, at EF 
foreslog, at rådets 
anbefalinger forelægges 
mundtligt.  
 
Ad b) Bestyrelsesmødet 
havde et tema om de tre 
store turismeprojekter, der er 
afsluttet, bl.a. vores eget 
cykelprojekt. NST inviterer til 
workshops.  
 
Ad c & d) intet nyt 
  

5. Eventuelt 
 

INN: 19. september kl. 10-17 
inviterer BFN, DN og 
Støtteforeningen til et 
temamøde: Lup på naturen i 
NP Thy. 
JOM: VUC har en idé om at 
starte en højskole i det gamle 
rådhus i Hanstholm om 
nationalparken, økologi og 
surfing.   
JR: NST inviterer til 
workshops i relation til 
driftsplanen. 
EØA: Nationalpark TV har 
desværre haft store tekniske 
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problemer.  
6. Mødeplan 2015 

a. 9. juni 
b. 20. august 
c. 21. oktober 
d. 10. december 

Mødeplanen gennemgås for i 
større grad at undgå 
torsdage.   

 
 


