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Møde i nationalparkrådet
Tid: 9. juni kl. 17-19 (spisning fra kl. 16.30)
Sted: Mødelokale 1 (kld), Kirkevej 9, Hurup
Deltagere:
Jens Roesgaard, Willy Mardal, Jørn Schjøtler, Mads Kjærgaard, Ib Nord
Nielsen, Knud Holch Andersen, Elsemarie Nielsen, Finn Jorsal, Hans Chr.
Mikkelsen, Jens Otto Madsen, Grethe Mejlgaard.
Sekretariatet: Esben Colding Broe (vedr. punkt 1), Else Østergaard
Andersen (referent)
Afbud: Ole Steen Larsen, Frede Østergaard, Harald Nielsen, Nicolaj
Nicolajsen, Niels Eriksen, Helge Yde, Jon Johnsen, Søren Kiel Andersen

Referat
1. Nyt rådsmedlem

2. Orientering vedr.
Nationalparkcenter Thy

Thy Turistforening har bedt om at
Søren Kiel Andersen træder ind i
stedet for Gunda Odgaard.
ECB gennemgik kort
projektbeskrivelsen. Rådet anbefaler
bestyrelsen at godkende
beskrivelsen, herunder bl.a.
spørgsmål omkring størrelse, entré
som donation til nationalparkfonden
(evt. med mulighed for årskort og
gratis for børn). Lokalplanforslag
sendes forventeligt i offentlig høring
henover sommeren og kan være
færdig i oktober. I august inviteres
til et møde med de forskellige
aktører. Støtteforeningen laver en
kampagne med indsamling af
midler, der ventes at blive skudt i
gang i august. Målsætningen er 1
mio. kr. Grunden som centret
bygges på kunne måske med tiden
blive indlemmet i nationalparken.
Projektbeskrivelsen trykkes til alle,
når ansøgningen er sendt.

3. Udkast til nationalparkplan
2016-22

JR redegjorde for resultatet af det
ekstraordinære bestyrelsesmøde d.
20. maj. Flere fandt bestyrelsens
beslutning om, ikke at have
zonering i nationalparkplanen
kritisabel og kunne forudse, at der
vil komme høringssvar. Rådet
anbefaler kraftigt, at zonering
medtages i planen, som bygger på
det grundige og kvalificerede
arbejde, der er lavet i naturarbejdsgruppen og på
Naturstyrelsens workshops.
Vedr. nationalparkplanen fandt INN,
at det var ærgerligt, at IUCNprojektet ikke var prioriteret. EKN
fandt, at biodiversitetsprojekter er
prioriteret for lavt. BFN vil gerne
samarbejde om sådanne. WM fandt
det ikke korrekt at skrive, at
”sandflugten er ophørt” og fandt, at
den vending ikke er i
overensstemmelse med intentionen
om naturlig dynamik. KHA udtrykte
stor tilfredshed på det
kulturhistoriske område (eneste
punkt er, at det er et kulturhistorisk
atlas og ikke et kulturmiljøatlas). JS
fandt det et flot stykke arbejde og
var ærgerlig over, at han ikke havde
kunnet involvere sig mere. Rådet
fandt, at planen er et godt stykke
arbejde, der er lavet – med små
skønhedspletter.
Mht. økonomioversigten er det
tanken, at dette kan erstatte årlige
budgetprocesser.

4. Eventuelt

EKN foreslog, om der bliver en
sommer t-shirt til
rådsmedlemmerne?
Næste møde var sat til d. 20.
august, men flyttes til d. 17. august
i stedet.
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