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Bestyrelsen: Torben Juul-Olsen
Observatør: Mads Agerholm
Sekretariatet: Sophie Christensen, Anna Worm,
Else Østergaard Andersen (referent)
Afbud: Knud Søgaard, Tage Leegaard, Jon
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Referat
Nr.

Dagsordenspunkt og evt. bilag

1.

Nyt medlem af rådet for Støtteforeningen

PNC orienterede om, at
Støtteforeningen har valgt
en ny formand. Bodil
Gyldenkerne træder derfor
ud af rådet og Mads
Agerholm træder i hendes
sted. PNC takkede Bodil for
hendes indsats gennem
mange år for Nationalpark
Thy og bød velkommen til
Mads.

2.

Udkast til årsberetning 2017

SC orienterede om, at
årsberetningen denne gang
er organiseret efter
nationalparkplanens
indsatsområder. DSV
bemærkede, at der på side 13
står, at der skal være
plejetiltag for Rynket Rose,
hvilket næppe har været

Bilag 2: Udkast til årsberetning 2017

Nr.

Dagsordenspunkt og evt. bilag
hensigten. Savbjerg-ruten
kunne nævnes med en
angivelse af, hvor. Busrutens
succes kunne medtages. HCJ
nævnte, at der på s. 25 står
om koordinationsforum for
erhvervsudvikling – der er
nu en ny erhvervschef, som
ikke er trådt tilbage. CBA
nævnte, at museet gerne
bidrager til det
kulturhistoriske atlas. Rådet
anbefaler i øvrigt
beretningen til godkendelse i
bestyrelsen.

3.

Regnskab for 2017
Bilag 3: Udkast til regnskab for 2017

4.

Branding- og kommunikationsstrategi
Bilag 4: Indstilling - Branding- og kommunikationsstrategi for
Nationalpark Thy
Bilag 4a: Branding- og kommunikationsstrategi

EØA orienterede kort om
regnskabet, herunder at
årets overskud primært
reserveres til 2018. Rådet
tog orienteringen til
efterretning.
SC orienterede kort om
strategierne. FJ nævnte, at
det kan være oplagt at
nævne, at der er mere end
109 jobs skabt på baggrund
af Cold Hawaii og
Nationalpark Thy. FJ
nævnte, at han er fast
kulturvejleder på Kulturen
på P1, hvor der er 100.000
lyttere og som gerne bringer
nyt fra Nationalpark Thy
(næste gang om Thy Hike d.
21. marts). OSL nævnte, at
samarbejdet omkring
nationalparken og den
lokale opbakning er vigtig at
få med. TK spurgte til, om
strategien gør det svært at
lave sportsarrangementer?
SC nævnte, at det gør det
ikke. DSV nævnte, at
kvalitetsoplevelser for
vandre- og cykelturister kan
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Dagsordenspunkt og evt. bilag
kollidere med andre
brugeres ønsker.
Naturstyrelsen Thy søger at
balancere disse ønsker og
foreslår, at man holder det
for øje. CS fandt, at der skal
være plads til fred. Rådet
indstiller strategierne til
godkendelse i bestyrelsen.

5.

Naturmødet 2018
Bilag 5: Naturmødet 2018

6.

Identifikation af naturprojektområder
Bilag 6: Indstilling vedr. analysen af mulige naturprojekter
Bilag 6a: Naturrådgivningen 2018: Identifikation af mulige
projektområder

PNC nævnte, at det sidste år
var en god dag at være
afsted sammen til
Naturmødet og opfordrede
til, at flest muligt deltager.
Fristen for tilmelding er 3.
april på mail til Sophie.
OBS: Afgang fra Thisted
bliver kl. 7.00 (ikke kl. 8)
fredag d. 25. maj.
EØA orienterede kort om
rapporten og dens
anbefalinger (der på mødet
var til rådighed i en trykt
version til alle). TK ønskede
at vide, hvad Naturstyrelsen
har af tanker omkring
rydninger af det nævnte
omfang? DSV fandt, at det
var fint at indhente
inspiration, men også at det
er vidtrækkende. Hun fandt,
at arbejdet fortjener
nærmere drøftelser i råd og
bestyrelse i den kommende
tid, hvor der er mulighed for
at dykke ned i konkrete
projekter og drøfte, hvad
man synes er vigtigst og lave
en tidsplan for, hvornår
emnerne vil blive taget op.
Hun nævnte, at der kan
være 10% lysåbne arealer
inden for en fredskov uden
krav om at dispensere
(Miljøstyrelsen er

3

Nr.

Dagsordenspunkt og evt. bilag
myndighed på dette). INN
fandt, at der var dissonans
mellem de foreliggende
driftsplaner om udlægning
af urørt skov fx ved Tvorup
Hul. Det bør undersøges om
der er andre. JN fandt, at
arbejdet ikke tager hensyn til
kulturhistorien. DSV kunne
ikke genkende fremstillingen
omkring grøfternes historie.
Rådet indstiller til
bestyrelsen, at projekterne
drøftes mere indgående på
kommende møder, gerne i
fællesskab med bestyrelsen,
og tilsluttede sig
indstillingen om, at
rapportens forslag til
projekter indgår i
høringssvaret til
Naturstyrelsen Thy og kan
indgå i sekretariatets
arbejde som led i
nationalparkplanens
gennemførelse.

7.

Høringsvar til Naturstyrelsen Thys driftsplaner
Bilag 7: Høringssvar til NST Thys driftsplaner

JN spurgte, om frivillighedsbegrebet er det samme for
staten som for private
lodsejere. EØA forklarede, at
lovbemærkningerne nævner,
det kan aftales, at
nationalparkplanen
indarbejdes i driftsplanerne.
DSV nævnte, at graden af,
hvor langt man kan gå og
hvor hurtigt, selvklart
handler om de midler, der er
til rådighed. Der er
sammenhængende
målsætninger for mange af
emnerne. WM ønskede, at
der i Naturstyrelsen Thys
driftsplaner står, at man vil
forsøge at få nogle af de
ynglefuglearter tilbage, som
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Nr.

Dagsordenspunkt og evt. bilag
er forsvundet: brushane,
hjejle og sandterne. INN
nævnte, at nationalparkplanen er lovfæstet og at der
ikke er lovgivning omkring
driftsplanen. Han opfattede
det sådan, at Naturstyrelsen
vil indarbejde
nationalparkplanens
målsætninger jf.
lovbemærkningerne. DSV
havde specifikke
bemærkninger til s. 5
omkring mål om gunstig
bevaringsstatus, at det er
noget, der er et problem i
hele EU. I driftsplanen laves
forsøg med at skabe mere
dynamik, som skal
imødekomme dette.
Fordelingen mellem hvad
der sker i nationalparken og
udenfor betyder ikke, at
kræfterne hellere bruges
uden for nationalparken,
men at der er et efterslæb
uden for som skal håndteres.
Naturstyrelsen må afveje,
hvilken indsats, der er
vigtigst ift. at sikre de største
værdier. Styrelsen vil gerne
være med i samarbejder fx
om en indsats imod gyvel.
Omkring naturlig hydrologi
var Svinkløv bare et
eksempel. Tolkningen af
baggrunden for
Naturstyrelsens zonering
handler ikke om nedlæggelse
af faciliteter.
Rådet tilsluttede sig
indstillingen med de
ovenstående kommentarer.

8.

Orientering
a.

Eventuelle forhindringer for naturgenopretning på

Ad a) EØA orienterede kort
om de juridiske afklaringer,
der pågår omkring
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b.
c.
d.
e.
f.
g.

privatejede arealer i danske nationalparker
Revideret budget for 2018
Trædesten til naturen: Udbud, Lodbjerg Fyr
Toilet på Agger Tange
Videns- og forvaltningsdag 23. marts
Møde i nationalparkernes formandsforum 14. marts
Naturarrangement for sommerhusejere m.m.

Bilag 8a. Mailkorrespondance med Miljøstyrelsen og
Landbrugsstyrelsen vedr. erstatningsudbetaling til private
lodsejere.
Bilag 8e. Program for Videns- og forvaltningsdag 23.
marts 2018

erstatning for tab af
dyrkningsrettigheder.
Ad b) Budgettet sendes til
efterretning efter
bestyrelsesmødet.
Ad c) EØA orienterede om,
at der er licitation på fyret d.
19. marts.
Ad d) EØA orienterede kort
om, at TJO er bedt om af
bestyrelsen at søge at finde
en løsning.
Ad e) EØA nævnte, at alle er
velkomne. PNC nævnte, at
Biologisk Forenings Forlag
har valgt at udgive
afrapporteringen som bog.
Ad f) Mødet er d. 15. marts
med emner som evaluering
af nationalparkloven,
kompensation af private
lodsejere, Naturmødet m.m..
Ad g) Der gennemføres
arrangementer for
sommerhusejere og andre
lodsejere bl.a. d. 28. april og
11. maj.

9.

Eventuel ændring af tidspunkt for rådsmøder
Bilag 9: Datoer og tidspunkter for rådsmøder fremadrettet

10.

Mødeplan 2018
a.
b.
c.
d.

11. juni kl. 17-19
21. august kl. 17-19
1. oktober kl. 17-19
12. november kl. 17-19

Rådet besluttede, at møderne
fremover holdes kl. 16.30 og
at måltider skæres ned til en
enkelt gang om året.
Møderne holdes fremover i
tidsrummet 16.30-18.30. Der
planlægges efter en
ekskursion til et udvalgt
projekt.

11.

Eventuelt

Intet

12.

Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt.
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Med venlig hilsen

Poul Nystrup Christensen
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