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Dagsorden
Nr.

Dagsordenspunkt og evt. bilag

1.

Trædesten til naturen
a.
b.
c.
d.

Godkendelse af kompetencestrategi
Lodbjerg Fyr: Tidsplan og referat fra
byggeudvalgsmøde
Driftsgaranti for 10 år i relation til Nordea-fondens
bevilling
Business case til Thisted Kommune

Bilag 1a: Kompetencestrategi
Bilag 1b: Lodbjerg Fyr status
Bilag 1c: 10 års driftsgaranti fra Thisted Kommune,
Naturstyrelsen og Nationalpark Thy
Bilag 1d: Business Case – Trædesten til naturen

Ad a) TJO præsenterede kort
kompetencestrategien.
Bestyrelsen tilskyndede til,
at bruge lokale
uddannelsesinstitutioner,
hvor det er muligt.
Bestyrelsen godkendte
strategien.
Ad b) TJO orienterede kort
om myndighedsproces og
projektering.
Ad c) Bestyrelsen godkendte
driftsgarantien på vegne af
Nationalparkfond Thy.
Ad d) Bestyrelsen godkendte
business casen til Thisted
Kommune.

2.

Udkast til branding- og kommunikationsstrategi
Bilag 2: Udkast til branding- og kommunikationsstrategi

SC præsenterede udkastet.
Bestyrelsen roste arbejdet og
bemærkede, at udkastet kan
styrkes omkring trædesten
og formidlingspunkter,
nationalparkens værdi for
lokalsamfundet (fx i relation
til bosætning og erhverv),
forskning, digitale

Nr.

Dagsordenspunkt og evt. bilag
platforme/medier, samt
samarbejde med lokale
foreninger. Bestyrelsen
besluttede, at udkastet i en
bearbejdet version kan
sendes til høring i rådet.

3.

UNESCO Verdensarv
Bilag 3: UNESCO Verdensarv

4.

Analyse af naturprojekter
Bilag 4: Analyse af naturprojekter

5.

Høringer
a.
b.
c.

Natura 2000 ændringer
Lovkompas
Kommuneplan 2017-29

Bilag 5a: Fælles høringssvar vedr. forslag om reduktion af
Natura 2000 arealer
Bilag 5b: Høring vedr. lovkompas
Bilag 5c: Høring af udkast til kommuneplan

TJO orienterede om rådets
drøftelser. Bestyrelsen
besluttede, ikke at søge om
optagelse på tentativlisten i
denne omgang.
EØA uddelte trykte
rapporter til alle. TJO
henviste i øvrigt til
gennemgangen på
temamødet 18. januar.
Bestyrelsen besluttede, at
rapporten kan sendes i
høring i rådet – og
besluttede, at det indtil
videre bør betragtes som et
idékatalog til det videre
arbejde.
Ad a) TJO orienterede kort
om, at der på baggrund af et
flertal i bestyrelsen blev
sendt et fælles høringssvar
fra de danske nationalparker. Bestyrelsen tog
brevet til efterretning.
Ad b) Bestyrelsen besluttede,
at søge et fælles høringssvar
med de andre
nationalparker.
Ad c) Bestyrelsen besluttede,
at give et positivt og
anerkendende høringssvar.

6.

Eventuel deltagelse i Cold Hawaii Råd
Bilag 6: Eventuel repræsentation i Cold Hawaii Rådet

Bestyrelsen besluttede, at
overlade til sekretariatets
leder at finde en
repræsentant til Cold
Hawaii Rådet.
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Nr.

Dagsordenspunkt og evt. bilag

7.

Toilet på Agger Tange
Bilag 7: Toilet på Agger Tange

8.

Orientering
a.

b.

c.
d.
e.
f.
g.

Afklaring mellem Miljøstyrelsen og
Landbrugsstyrelsen ift. erstatning og de minimis
regler
Fællesmøde mellem nationalparkerne,
Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen d. 8. december
2017
Samarbejdsaftale med Naturstyrelsen om
administrativ bistand
NST Thys driftsplaner
Turisme og ”big data”
Thisted Kommunes projekt: Styrket kommerciel
udnyttelse af Cold Hawaii og Nationalpark Thy
Ansøgning vedr. folkelig naturovervågning

Bilag 8b: Referat af fællesmøde mellem Naturstyrelsen,
Miljøstyrelsen og nationalparkerne
Bilag 8c: Underskrevet samarbejdsaftale mellem
Nationalpark Thy og Naturstyrelsen om
administrativ bistand

TJO orienterede kort om
arbejdet. Bestyrelsen
bemyndigede formanden til
fortsat at søge en fælles
løsning inden 1. juli 2018.
Ad a) TJO orienterede om, at
erstatning til lodsejere anses
for at være statsstøtte under
“de minimis” forordningen,
hvorved man ikke kan
overskride 112.000 kr pr.
landbrugsvirksomhed over
en treårig periode. TJO
orienterede om, at sagen bør
bringes op overfor miljø- og
fødevareministeren, da
afgørelsen forhindrer
nationalparkerne i at lave
naturgenopretningsprojekter på privatejet jord
med frivillige aftaler.
Bestyrelsen gav formanden
mandat til at henvende sig til
ministeren.
Ad b) TJO orienterede kort
om mødet, herunder at der
er behov for at rette referatet
ift. enkelte punkter omkring
forsikring, arbejdsgiveransvar og registreringen af
nationalparkfondens reelle
ejere. Bestyrelsen tog
orienteringen til
efterretning.
Ad c) Bestyrelsen tog aftalen
til efterretning.
Ad d) NST Thys driftsplaner
er i høring frem til 22. marts
og høringssvar drøftes på
bestyrelsesmødet d. 21.
marts på baggrund af et
forslag til høringssvar.
Ad e) TJO orienterede kort
om et projekt, der vha. big
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Nr.

Dagsordenspunkt og evt. bilag
data skal kunne sige noget
om udviklingen i turisme,
som vi har tilbudt at bidrage
med som ”case”.
Ad f) TJO orienterede kort
om projektet.
Ad g) EØA orienterede kort
om afslaget fra
Innovationsfonden og at der
arbejdes på en forbedret
ansøgning.

9.

Mødeplan 2018
a.
b.
c.
d.
e.

10.

Onsdag d. 21. marts kl. 14-17
Onsdag d. 20. juni kl. 14-17
Onsdag d. 29. august kl. 14-17
Onsdag d. 10. oktober kl. 14-17
Tirsdag d. 20. november kl. 14-17

Eventuelt

Bemærk, datoerne er
korrigeret ift. dagsordenen
som aftalt.

TJO nævnte, at Det
Nordatlantiske Fyr har
sendt en lejeaftale på 13,9 m2
i assistentbygningen for
12.000 kr/år (inkl. varme og
rengøring). Bestyrelsen
bemyndigede formanden til
at indgå en lejeaftale.
TJO fortæller om
nationalparken på Vorupør
Erhvervsforenings
generalforsamling 19.
februar i Stenbjerg.
EØA orienterede om, at vi
planlægger en fælles
ekskursion til Naturmødet i
Hirtshals fredag d. 25. maj.
KS nævnte en sag, der har
været i pressen med en
virksomhed, der har
nationalparklogo og spurgte
om kriterierne efterleves.

11.

Godkendelse af referat

Bestyrelsen godkendte
referatet.
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Med venlig hilsen

Torben Juul-Olsen
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