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1.

Idéer til ”Nationalpark TV version 2.0”

Rådet tog orienteringen til
efterretning.

2.

Repræsentation i rådet

Ad a) PNC bød velkommen
til Johanne som nyt medlem
af rådet.

a.
b.
c.

Johanne Vibe Kristensen fra NASA overtager
Friends of Cold Hawaiis plads i rådet
Thylands Lystfiskerforening frasiger sig sin plads i
rådet
Naturplejenetværk Nordvest er nedlagt, Tage
Leegaard trækker sig dermed fra rådet

Ad b) Rådet tog
orienteringen til
efterretning.
Ad c) Rådet tog

Nr.
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Referat
orienteringen til efterretning

3.

Trædesten til naturen
a.
b.
c.

Udkast til samlet driftsbudget for ”Trædesten til
naturen”
Partnerskabsaftale m. NST vedr. vandreruter og
friluftsfaciliteter omkring trædestenen Lodbjerg Fyr
Referat fra styregruppemøde 11. juni 2019

Bilag 2a: Udkast til samlet driftsbudget for Trædesten til
naturen
Bilag 2b: Partnerskabsaftale vedr. vandreruter og
friluftsfaciliteter v. Lodbjerg Fyr
Bilag 2c: Referat fra styregruppemøde 11. juni 2019

Ad a) ECB orienterede kort
om de driftsudgifter, der er
forbundet med projektet. Der
blev fremsat forslag til
mulige entréindtægter fx i et
nationalparkcenter og
Lodbjerg Fyr.
Ad b) BI orienterede kort om
de nye ruter og planerne
omkring udbygning af
shelterpladsen. Der blev
stillet spørgsmål ved, om vi
er gode nok til at tage imod
fx institutioner og
skoleklasser. JJ nævnte, at
man skal huske, at aftaler er
på frivillig basis.
Ad c) Rådet tog
orienteringen til
efterretning.

4.

Formidlingspartnerskaber
a.

Evaluering af formidlingspartnerskaber

Bilag 3: Formidlingspartnerskaber

5.

Frivilligpolitikker

BI orienterede kort om
behovet for ændring af
kriterierne for formidlingspartnerskaber. JJ advarede
om at nævne personer med
navn. JJ foreslog, at man
kan indbygge et opsigelsesvarsel. JN fandt, at det er
svært at kvalitetssikre på det
nuværende grundlag med
bl.a. frivillige formidlere.
CBA spurgte til, om nogen
prøver oplevelserne af. DS
foreslog, at man kan lave en
følordning. HY foreslog, at
der kan være mulighed for
at give afslag bl.a. på
baggrund af oplevelserne
ifm. kurser. Rådet fandt
ikke, at det er let at give et
konkret råd til bestyrelsen.
CLS orienterede kort om
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Bilag 4: Notat Frivilligpolitikker

frivilligpolitikken. Rådet
anbefaler bestyrelsen at
godkende frivilligpolitikkerne.

Bilag 4a: Frivilligpolitikker

6.

Basisregistrering – vegetationsudvikling
Bilag 5: Basisregistrering af karplanter i Nationalpark Thy
Bilag 5a: Projektbeskrivelse, basisregistrering af karplanter

7.

Naturkvalitetsindeks
Bilag 6: Sagsnotat vedr. naturkapitalindeks
Bilag 6a: Henvendelse fra DN om udarbejdelse af
Naturkapitalindeks

8.

Proces vedr. eventuel udvidelse
Bilag 7: Proces vedr. eventuel udvidelse af Nationalpark Thy
Bilag 7a: Ministerens svar til Torsten Schack vedr. udvidelse

9.

Ansøgning vedr. Den Kongelige Ballet
Bilag 8a: Den Kongelige Ballet

JP orienterede kort. Der er
indhentet to tilbud. DS
spurgte til opfølgningen. JP
nævnte, at det typisk er
hvert 6. år, men at det kan
give mening at synkronisere
det med NOVANAprogrammet (den nationale
naturovervågning). WM
anbefalede, at man søger at
få lokale inddraget. PNC
tilbød, at BFN’s forlag vil
kunne bidrage til en eventuel
publikation ifm.
registreringen. Rådet
anbefaler bestyrelsen at
godkende oplægget.
EØA orienterede kort om
henvendelsen. Rådet
anbefaler bestyrelsen at gå
videre med samarbejdet.

EØA orienterede kort om,
hvordan en proces kunne
være. Rådets medlemmer
har forskellige holdninger til
spørgsmålet men fandt, at
mindre udvidelser bør kunne
godkendes løbende. Rådet
anbefaler, at processen med
større udvidelser sættes i
bero.
Rådet havde stor sympati
for arrangementet, men
anbefaler bestyrelsen, ikke
at give tilskud. OSL fandt
dog, at ansøgningen bør
imødekommes.
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10.

Evaluering af deltagelse i Naturmødet

PNC fandt, at det er
interessant at medvirke. JN
fandt, at Nationalpark TV’s
udsendelse derfra var rigtig
god. OSL fandt, at teltets
placering kunne have været
bedre og at koordineringen
kunne have været bedre.
PNC foreslog, at man kunne
lobbye mere ift. både
placering og indhold. Der
var opbakning til fortsat
deltagelse.

11.

Orientering

EØA orienterede om, at
Hans Henrik Nielsen er
ansat som timelønnet pedel
på Lodbjerg Fyr.

a.

12.

Ansættelse af pedel på Lodbjerg Fyr

Mødeplan 2019
a.
b.
c.

Ekskursion 16. august kl. 9-16.
12. september kl. 16.30-18.30
4. december kl. 16.30-18.30

13.

Eventuelt

WM roste NP Thys nylige
artikel i Nordjyske FRII. JJ
henstillede til, at NST
genplanter det nyligt
brændte område. DS
nævnte, at det er overgangszone i driftsplanen og at der
endnu ikke er taget stilling.
CS roste det nye Lodbjerg
Fyr på baggrund af et besøg
med børn.

14.

Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt.
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