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Referat
1. Styregruppens indstilling vedr.
program for basisregistrering og
naturovervågning, herunder
indstilling om nedlæggelse af
styregruppen
Bilag 1. Styregruppens indstilling
vedr. program

2. Forundersøgelse vedr. sårbar
natur, friluftsliv og faciliteter –
indstilling fra styregruppen samt
bemyndigelse til at tegne kontrakt

Bestyrelsen godkendte
programmet som indstillet, dog
med den præcisering, at
beskrivelsen af den
landskabshistoriske analyse er
en analyse af
vegetationshistorien siden
1700-tallet. Bestyrelsen
godkendte desuden
styregruppens nedlæggelse.
Bestyrelsen godkendte
opgavebeskrivelsen og
bemyndigede styregruppen til at
tegne kontrakt med en rådgiver.

Bilag 2. Opgavebeskrivelse –
forprojekt vedr. sårbar natur,
friluftsliv og faciliteter
3. Lodbjerg Fyr
Bilag 3. Lodbjerg Fyr –
godkendelse af kommissorium og
igangsættelse af projektering

Bestyrelsen besluttede, at
igangsætte projekteringen på de
nævnte forudsætninger, dog
således at bestyrelsen
godkender det endelige projekt
efter udbuddet. Bestyrelsen
godkendte desuden
kommissoriet.

4. Økonomi Nationalparkplan 201622
a. Budgetoverslag for
Nationalparkplan 2016-22
b. Indstilling vedr.
fastansættelse
c. Oplæg til bemanding
Bilag 4a. Budgetoverslag 201622
Bilag 4b. Indstilling fra
styregruppen
Bilag 4c. Oplæg til bemanding
5. Udkast til aftale med Friluftsrådet
og elementer i ansøgningen hertil
samt bemyndigelse af
bestyrelsesformanden
Bilag 5a. Udkast til aftale mellem
Friluftsrådet og de danske
nationalparker
Bilag 5b. Elementer til ansøgning
til Friluftsrådet
6. Evaluering af funktionsperioden
Bilag 6. Evaluering af
funktionsperioden.

Ad a) Bestyrelsen tog
budgetoverslaget til
efterretning.
Ad b) Bestyrelsen besluttede, at
oprette en fast stilling som
formidlingskoordinator.
Ad c) Bestyrelsen drøftede
oplægget.

EØA orienterede kort om mødet
med Friluftsrådet d. 13. juni.
Bestyrelsen bemyndigede
bestyrelsesformanden til at
underskrive ansøgningen på
baggrund af drøftelserne.

EF præciserede, at det er
afklaret med Naturstyrelsen, at
den nuværende bestyrelse ikke
kan nedsætte rådet for den
næste funktionsperiode. Han
bemærkede desuden, at der i
efteråret vil blive skrevet ud
vedr. udpegning af bestyrelsesmedlemmer med ca. 3 ugers
frist.
Bestyrelsen drøftede
erfaringerne fra
funktionsperioden.

7. Evaluering af
nationalparkplanprocessen
Bilag 7. Evaluering af
nationalparkplanprocessen

Vedr. organisering af arbejdet
anbefalede bestyrelsen, ud over
rådets anbefalinger, nogle
klarere kommissorier for
arbejdsgruppernes arbejde og
bedre koordination imellem
grupperne.
Vedr. redegørelse for
udviklingen, havde bestyrelsen
ingen yderligere kommentarer.
Vedr. idéfasen, havde
bestyrelsen ingen yderligere
kommentarer.
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Vedr. miljøvurdering, havde
bestyrelsen ingen yderligere
kommentarer.
Vedr. høringen, havde
bestyrelsen ingen yderligere
kommentarer.
8. Ansøgning om brug af logo for
lejrskole
Bilag 8a. Ansøgning fra
Lejrskolen Thybo
Bilag 8b. Sekretariatets
indstilling vedr. ansøgningen

9. Orientering
a. Nationalparkcenter Thy
b. Møde i Nationalparkernes
Formandsforum 26. maj
c. Thy på forkant
d. Ansættelse af projektleder
i sekretariatet

Bestyrelsen besluttede at
meddele et høfligt afslag på
brug af logo (men gerne link til
hjemmesiden). Der kan
arbejdes med eventuelle
kriterier for sådanne under et af
nationalparkplanens
indsatsområder.
Ad d) Torbjørn Tarp tiltræder 1.
august.

Bilag 9a. Orientering om
dialog med fonde m.v.
Bilag 9b. Referat fra møde i
formandsforum
Bilag 9c. Orientering om ”Thy
på Forkant”
10. Interessetilkendegivelse for en
eventuel fælles nationalparkmærkningsordning for fødevarer
af høj kvalitet (fx naturplejekød)
Bilag 10a. Notat fra SEGES
Bilag 10b. Sekretariatets
indstilling til bestyrelsen

11. Emner til drøftelse i rådet:

Bestyrelsen tilkendegav
interesse for øgede
afsætningsmuligheder for
naturplejekød, men også en
bekymring for at tabe det lokale
til gengæld for noget nationalt.
Det blev bemærket, at der er
behov for både sporbarhed,
smag og kvalitet.
Ingen

12. Udkast til mødeplan 2016
a. Onsdag d. 31. aug.
b. Torsdag d. 27. okt.
c. Torsdag d. 15. dec.
13. Eventuelt

BG foreslog, at bestyrelsen kan
mødes ½ time før møderne og
spise en sandwich sammen.
JN annoncerede at sandflugtsseminaret holdes 17-18.
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september med oplæg og
ekskursion.
PHM deltog i et klitforvaltningsseminar, hvor en maskine, der
kan bekæmpe Rynket Rose blev
demonstreret.
14. Godkendelse af referat

Bestyrelsen godkendte
referatet.
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