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Referat
1. Anbefaling til
bestyrelsen vedr. PLregulering
Bilag 1. Notat vedr. PLregulering

2. Orientering om
Nationalparkcenter Thy
v. Ole Steen Larsen og
Frede Østergaard

Rådet anbefaler bestyrelsen, at kontakte
miljø- og fødevareministeren mhp. at
sikre, at bevillingen for 2017 øges
svarende til PL-regulering siden 2007-08,
hvor loven blev vedtaget(dvs. mindst 8,3
mio. kr), samt at bevillingerne fremover
PL-reguleres. Rådet anbefaler desuden
bestyrelsen at søge at få en efterbetaling
på 4,2 mio. til Nationalpark Thy (2016niveau) til et konkret grydeklart projekt (fx
Lodbjerg Fyr), hvis gennemførelse
afhænger af, at der kan skaffes betydelig
yderligere finansiering. Rådet finder, at
Nationalpark Thys bestyrelse selv bør
henvende sig og ikke afvente enighed i alle
nationalparker om sagen.
OSL orienterede om, at der pågår dialog
med fonde og eventuelle yderligere
samarbejdsparter på nationalt niveau. FØ
orienterede om Støtteforeningens
indsamling til centret, der allerede nu er
nået 680.000 kr, hvoraf der er udnyttet
250.000 kr fra Sparekassen Thys donation
(63 privatpersoner, 28 virksomheder og 8
foreninger).

3. Forprojekt vedr. sårbar
natur, friluftsliv og
faciliteter

Rådet anbefaler bestyrelsen at igangsætte
forprojektet og nedsætte en styregruppe.
JR og INN deltager gerne i styregruppen.

Bilag 3. Notat vedr.
forprojekt
4. Nationalparkplan 201622
a. Udlevering af
endeligt vedtaget
plan
b. Drøftelse mhp.
evaluering af
forløbet

JR nævnte, at man melder ind til EØA,
hvad man gerne vil have med i
evalueringen (fx omkring arbejdsgrupper,
workshop, involvering af rådet, osv.). JR
og EØA laver et oplæg på baggrund heraf
til næste møde.

5. Budget 2016

Rådet tog budgettet til efterretning.

Bilag 5. Budget 2016
(udleveres på mødet)
6. Revision af
certificeringskriterierne
Bilag 6. Notat vedr.
certificering
7. Naturmødet i Hirtshals
26-28. maj

NE og FØ vil gerne indgå i arbejdsgruppen.
NN og JJ spørges og det undersøges
nærmere, om arbejdet skal indgå som en
undergruppe under forum for
erhvervsudvikling.
Tilkendegivelse af deltagelse sker på
http://doodle.com/poll/ww9wpfe5itdttbkz

Bilag 7. Notat og
program for Naturmødet
8. Ekskursion til Lille
Vildmose 21/5
Bilag 8. Foreløbigt
program
9. Orientering:
a. Bestyrelsen og
dialogforum
b. Nordvestjysk
Lokal TV
c. Rigsrevisionens
endelige rapport
d. Friluftsrådet og
evt. bevilling
e. Naturovervågnin
g
f. Lodbjerg Fyr
g. Årsberetning
2015

Tilmelding inden 31. marts på
http://doodle.com/poll/pwnbcytewep8rc2x

Ad a) JR: Nationalparkplanen blev
godkendt. På næste møde er Lodbjerg Fyr,
endeligt budget, råd fra nationalparkrådet,
naturmødet, samt orientering om tanker
om udvidelse af nationalparken. Noter fra
mødet i dialogforum kan læses på
www.npthy.dk
Ad b) FJ og EØA er nu med i bestyrelsen.
Ad c) Rigsrevisionens endelige rapport kan
ses på
http://www.rigsrevisionen.dk/media/2096
044/701-16.pdf
Ad d) Ændrede betingelser gør, at
ansøgningen skal skrives om
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Ad e) Afventer møde i styregruppen
Ad f) Der er fundet ekstra midler til
restaureringsprojektet
Ad g) Endnu ikke færdiggjort
10. Udkast til mødeplan
2016
a. Fælles ekskursion
d. 21. maj (dagaften)
b. Mandag d. 6. juni
kl. 17-19
c. (Mandag d. 22.
august kl. 17-19)
d. Mandag d. 3.
oktober kl. 17-19
e. Tirsdag d. 6.
december kl. 1719
11. Eventuelt

12. Godkendelse af referat

På næste møde drøftes en evaluering af 2.
funktionsperiode mhp. at komme hurtigere
i gang.
Referatet blev godkendt.
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