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Dagsorden
Nr.

Dagsordenspunkt og evt. bilag

1.

LUKKET PUNKT:

2.

Projekt ”Min natur”
Bilag 2: Projekt ”Min Natur”

3.

Trædesten til naturen
a: Lodbjerg Fyr – orientering fra byggeudvalget
(myndighedsbehandling og ny tidsplan) samt første møde i
arbejdsgruppen
b: Opsamling på studieture 13-14. november
Bilag 3a: Revideret tidsplan
Bilag 3b: Opsamling fra studieturen

AW orienterede om
projektet. Bestyrelsen
godkendte projektet, der
baseres på frivillighed. LSM
nævnte, at det skal sikres, at
arter, der medvirker til at
øge HNV-værdien bliver
registreret korrekt.
Ad a) TJO orienterede om, at
der har været et positivt
møde med Slots- og
Kulturstyrelsen d. 23.
november pba. udfordringer
omkring handicaptilgængelighed, køkkenindretning
og lejligheden på 1. sal.
Godkendelse forventes mhp.
detailprojektering og
byggestart efter påske. Der
kan være udfordringer iht.
økonomien. Samme dag blev
holdt møde m. en fond vedr.
delfinansiering af Trædesten
til Naturen og en ansøgning
er sendt afsted.

Nr.

Dagsordenspunkt og evt. bilag
Arbejdsgruppen har haft sit
første møde og har valgt
Anne Grethe Damsgaard
som gruppens observatør i
styregruppe og
byggeudvalg. TBS foreslog
en studietur til Bovbjerg Fyr
og Nr. Lyngvig Fyr.
Ad b) Rådet rådgiver
bestyrelsen om at fokusere
og være skarp på, hvilke
medier, man vælger og sikre,
at det ikke hurtigt bliver
uaktuelt. Bestyrelsen var
enig med rådet og tog i
øvrigt opsummeringen til
efterretning.

4.

Reelle ejere, ansvar og forsikring
Bilag 4: Reelle ejere, ansvar og forsikring

5.

Evaluering af nationalparkloven
Bilag 5: Evaluering af nationalparkloven

TJO orienterede kort om
registreringen af bestyrelsen
som reelle ejere af
nationalparkfonden samt
accept af tilbud på
forsikringer. TBS fandt, at
han ikke var blevet
orienteret om de uenigheder,
der var om fortolkningen af
ejerskabet. Bestyrelsen tog
bemærkningen ad notam.
Rådet har følgende råd til
bestyrelsen: at loven er en
god ramme for arbejdet, at
loven bør følges, når
bestyrelsen udpeges, at det
er vigtigt at vise den samlede
indsats fordelt på aktører.
Man bør være påpasselig
med at udvælge indikatorer
(hvordan måles fx naturlig
dynamik?).
TJO nævnte, at vi har bedt
om, at emnet kommer på
dagsordenen til fællesmødet
med Miljøstyrelsen og
Naturstyrelsen d. 8.
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Nr.

Dagsordenspunkt og evt. bilag
december. IA nævnte, at
Friluftsrådet forbereder sig
på evalueringen. PHM fandt,
at der med fordel kunne ske
mere koordinering mellem
Naturstyrelsen og
Nationalpark Thy. TJO
nævnte, at driftsplanerne
ventes at komme i høring
hos nationalparkens
bestyrelse.

6.

Evaluering af samarbejdsaftalen med Naturstyrelsen
om bistand til nationalparkens sekretariat
Bilag 6: Samarbejdsaftalen m. Naturstyrelsen om bistand til
sekretariatet
Bilag 6a: Udkast til samarbejdsaftale mellem Nationalpark Thy
og Naturstyrelsen om administrativ bistand af 17. januar 2017
Bilag 6b: Sammenligning af statsregnskaberne med
Nationalparkfond Thys regnskaber
Bilag 6c: Præcisering af Rigsrevisionens politik for afgivelse af
revisorerklæringer

7.

Godkendelse af brug af logo på produkter
Bilag 7: Godkendelse af brug af logo på produkter

8.

Forlængelse af kontrakt vedr. Nationalpark TV
Bilag 8: Forlængelse af kontrakt om produktion af tvudsendelser m.v.
Bilag 8a: Kontrakt med Ole Sørensen A/V for perioden 2014-17

TJO nævnte, at der bl.a. er
nogle forhold omkring
regnskab og likviditet, som
bør afklares, men at man
også skal værdsætte det
overordnede omkring
bistand til sekretariatet.
Bestyrelsen tog notatet til
efterretning og fremhævede
at overførselsadgangen er
vigtig.

Rådet anbefaler certificeringsudvalgets indstilling.
Bestyrelsen godkendte de 17
ansøgninger som indstillet
samt et afslag som indstillet.
Rådet anbefaler forlængelse
af kontrakten med
opmærksomhed på, at
verden omkring os udvikler
sig med streaming m.v.
Bestyrelsen godkendte
kontrakten og foreslog, at
man bruger perioden til at
forberede en anden
virkelighed efter 2019 og
udarbejder en strategi for
kommunikation.

9.

Nedsættelse af Thisted og Morsø kommuners Lokale
Naturråd

Bestyrelsen besluttede, at
man overlader det til Thisted
Kommune at beslutte, om
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Nr.

10.

Dagsordenspunkt og evt. bilag
Bilag 9: Nedsættelse af et lokalt naturråd

nationalparkens sekretariat
skal repræsentere
Nationalpark Thy.

Orientering

Ad a) Bestyrelsen fandt, at
nationalparken bør gøre
noget for at få problemet
løst. TJO nævnte, at der ikke
er afsat midler til et toilet i
2018, men at der kommer en
sag på næste bestyrelsesmøde.

a.

Svar fra miljø- og fødevareminister Esben Lunde
Larsen

b.

Bedre skiltning til Nationalpark Thy samt til
seværdigheder i nationalparken i 2018

c.

Dialog med Thisted Kommune vedr. fugleskjul på
Agger Tange

d.

Præsentation på workshop i Lildstrand 4. november

e.

Landskabshistorisk GIS-analyse

f.

Temamøde 18. januar 2018 kl. 15.30-17:
Præsentation af analyse af naturprojekter.

Bilag 10a: Svar fra ministeren inkl. oversigt over
Naturstyrelsens toiletter i de danske nationalparker
Bilag 10d: Referat fra workshop i Lildstrand
Bilag 10e: Landskabshistorisk GIS-analyse (Udleveres på
mødet)

Ad b) TJO nævnte, at Thisted
Kommune har afsat 250.000
kr i budget 2018 til skiltning
til nationalparken samt
seværdigheder. Det betyder,
at Vejdirektoratet også
godkender flere skilte på
statsvejene. Skiltene ventes
opsat inden påske.
Ad c) EØA orienterede om
den dialog, der har været
med Thisted Kommune og
jagtforeningen. TBS nævnte,
at der kan etableres en god
dialog med jagtforeningen
på Harboøre Tange.
Ad d) EØA nævnte, at hun
orienterede om
mulighederne jf. loven.
Ad e) EØA uddelte analysen.
Ad f) Præsentationen er på
et fællesmøde for råd og
bestyrelse.

11.

Udkast til mødeplan 2018
a.

Tirsdag d. 30. januar kl. 14-17

b.

Onsdag d. 21. marts kl. 14-17

c.

Tirsdag d. 19. juni kl. 14-17

d.

Tirsdag d. 28. august kl. 14-17

e.

Tirsdag d. 9. oktober kl. 14-17

Mødeplanen blev ændret
således (alle dage kl. 14-17):
a) Onsdag d. 31. januar
b) Onsdag d. 21. marts
c) Onsdag d. 20. juni
d) Onsdag d. 29. august
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Dagsordenspunkt og evt. bilag
f.

Tirsdag d. 20. november kl. 14-17

e) Onsdag d. 10. oktober
f) Tirsdag d. 20. november

12.

Eventuelt

Emner og personer til debat
på Naturmødet 2018 (24-26.
maj). Listen over forslag
sendes ud med referatet.
Forslag modtages gerne.
Torben har sagt ja til en
debat med DOF’s
bestyrelsesformand.
TBS fandt, at naturturisme
er noget stedmoderligt
behandlet med mange små
spillere og kunne være et
emne til naturmødet (fx med
Klaus Bondam).
EØA orienterede kort om
møde m. Fredningsnævnet.
PHM nævnte, at Rune
Engelbreth Larsen har
lanceret en idé om naturnationalparker på statens
arealer og var ked af den
begrebsforvirring, det giver
anledning til.
EO nævnte, at kommunen er
i gang med at revidere
grænserne for Natura 2000,
der omfatter det, der er
relevant og resulterer i lidt
mindre areal.
LSM nævnte, at hun er med i
en erfa-gruppe for
nationalparkbestyrelsesmedlemmer. KS og IA er
med i tilsvarende grupper.

13.

Godkendelse af referat

Referatet blev oplæst og
godkendt.
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