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Nr.
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1.

Præsentation af nye medarbejdere

Sophie Christensen
(kommunikation) og Anna Worm
(natur) introducerede sig selv.

2.

Trædesten til naturen

Ad a) EØA orienterede om
ændringerne, hvor det er
præciseret, hvilket areal aftalen
vedrører og at der kan være en
observatørpost i styregruppen for
arbejdsgruppen for Lodbjerg Fyrs
venner”.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Lodbjerg Fyr – samarbejdsaftale
Lodbjerg Fyr – kompetencedelegation
Lodbjerg Fyr – arbejdsgruppe vedr. ”Lodbjerg
Fyrs Venner”
Hanstholm Fyr – interessetilkendegivelse
Orientering om tilladelser, fundraising m.v.
Studieture d. 13. og 14. november

Bilag 2a: Samarbejdsaftale om brug, vedligeholdelse og
drift af Lodbjerg Fyr
Bilag 2b: Kompetencedelegering vedr. Lodbjerg Fyr
Bilag 2e: Ansøgning til Vækstforum, Region Nordjylland

Ad b) Rådet havde ingen
kommentarer.
Ad c) Rådet havde ingen
kommentarer.
Ad d) EØA orienterede om de
foreløbige tanker. Rådet tog det til
efterretning.
Ad e) EØA orienterede om, at der
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skal fornyes en dispensation til
etablering af et nationalparkcenter, samt om at kommunen
bidrager med 5 mio. kr til
projektet. Der er desuden sendt en
ansøgning til Vækstforum i
Region Nordjylland. Rådet
tilkendegav, at det kan være
hensigtsmæssigt at overveje
fordelingen mellem egne
medarbejdere og konsulenter.
Ad f) EØA nævnte, at man kan
sætte datoerne i kalenderen, hvis
man har lyst til at være med.

3.

Budget 2018 – evt. råd til bestyrelsen
Bilag 3a: Indkomne forslag til budgettet
Bilag 3b: Budget 2018 (sendes ud inden weekenden)

4.

Markedsanalyse – nationalparkfødevarer
Bilag 4a: Oplæg til drøftelse vedr. markedsanalyserne
Bilag 4b: National markedsanalyse af
nationalparkfødevarer
Bilag 4c: Lokal markedsanalyse af Nationalpark Thy
fødevarer

5.

Naturmødet i Hirtshals 24-26.maj
a.
b.

Erfaringer fra 2017
Ønsker til involvering i 2018

Bilag 5: Notat vedr. Naturmødet (sendes ud inden
weekenden)

EØA orienterede kort om
indstillingen til de indkomne
forslag. DSV nævnte, at et
fugletårn har været drøftet
tidligere i brugergruppen for
vildtreservatet. Rådet havde
ingen kommentarer i øvrigt.
EØA orienterede kort om
undersøgelsen. Rådet hæftede sig
ved, at folk forventer en høj
kvalitet, men at man også
anerkender, at det kan være svært
at definere. Rådet støtter idéen
om at arbejde videre med en
national ordning, men foreslår
bestyrelsen først at spørge de
producenter, der har lov til at
bruge logoet, om de er
interesserede i en national
mærkningsordning.
Rådet fandt, at det var godt at
være med (inkl. den fælles
bustur), men at vi bør have fokus
på, hvilken stand, vi har og hvor
den står. Men det er også vigtigt,
at det er klart, hvornår de enkelte
nationalparker er på ”vagt”.
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6.

Orientering
a.
b.
c.

Korrespondance med miljø- og
fødevareminister Esben Lunde Larsen
Møde m. Thisted Kommune og Naturstyrelsen
om skiltning og toiletter m.v. (12. oktober)
Møde m. Lild Strand repræsentanter bag
forslaget om udvidelse af Nationalpark Thy
22. september

Der er fremsendt materiale til
orientering vedr. a og c. Vedr. b,
har Vejdirektoratet tilkendegivet,
at der kan sættes lidt flere skilte af
til Nationalpark Thy på statsveje,
når kommunen afsætter midler til
følgeskiltning på kommunevejene.

Bilag 6a: Korrespondance med ministeren
Bilag 6c: Noter fra møde m. repræsentanter for Lild
Strand.
7.

Udkast til mødeplan 2017
a.

8.

22. november 2017

Eventuelt

Til næste møde kommes med
forslag til mødeplan for 2018.
BG foreslog, at evaluering af
nationalparkloven i 2018 drøftes
på mødet i november.
OSL nævnte, at der d. 7. april
afholdes ”Thy-mødet” på Store
Torv i Thisted og opfordrer til at
såvel nationalparken som
foreninger kan bidrage.
EØA orienterede om, at der er en
ny situation i relation til salg af
tv-programmer fra Nationalpark
TV.

9.

Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt.
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