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Bestyrelsen: Torben Juul-Olsen
Sekretariatet: Esben Colding Broe, Bo Bredal
Immersen, Else Østergaard Andersen (referent)
Afbud: Chris Schultz, Hans Jeppesen, Jesper
Lousdal, Harald Nielsen, Grethe Mejlgaard.
Nr.

Dagsorden

1.

Trædesten til naturen

Ad a) Ingen øvrige bemærkninger

a.

Ad b) ECB udleverede materialet
fra den valgte rådgiver og
gennemgik det kort. Rådet vil
blive inviteret til at medvirke i en
workshop d. 17-18. december. JJ
opfordrede til, at materialet
offentliggøres. WM foreslog, at
fejl rettes forinden. DS foreslog, at
man laver en nyhed om
processen, hvor man forklarer,
hvordan involveringen sker.
Rådet anbefaler projektet med
ovenstående kommentarer.

b.
c.
d.
e.
f.

Lodbjerg Fyr – orientering om krav fra
entreprenør samt svar herpå
Nationalparkcenter Thy formidlingsprojekt
Ruter og stier, herunder en
naturkonsekvensanalyse
Faciliteter – oplæg til drøftelse
Toilet på Agger Tange - status
Referat fra møde i styregruppen 27. nov.

Bilag 1a: Svar til entreprenør fra vores advokat
Bilag 1b: Formidlingsprojekt
Bilag 1ci: Oplæg vedr. ruter og stier
Bilag 1cii: Udkast til Naturkvalitetsanalyse af
vandreruter i Nationalpark Thy
Bilag 1d: Oplæg til drøftelse vedr. faciliteter
Bilag 1f: Referat fra styregruppemøde 27. november

Ad c) Bo gav en kort status. CBA
spurgte, om der ikke skal
kulturhistoriske interesser med i
analysen. INN nævnte, at der er
odder i Hansted Mølleå, som ikke
er medtaget i analysen. JN
spurgte, om ikke den gode
fortælling er relevant ift. valg af
ruter. DS gjorde opmærksom på,
at der er en fejl ved en rute syd for
Stenbjerg. OSL spurgte, om
stivogterne skal vogte de nye stier

Nr.

Dagsorden
– og foreslog, at de får besked ved
omlægninger. Rådet blev givet en
frist til mandag morgen til at
rette fejl i materialet. Der bliver
holdt et orienteringsmøde for råd
og bestyrelse d. 21. januar kl. 1617. Bestyrelsen beslutning
planlægges efter råd fra rådet til
at ske i marts 2020.
Ad d) ECB orienterede kort om
hovedtrækkene i oplægget. Rådet
tog orienteringen til efterretning
og anbefaler bestyrelsen, at
etablere flere faciliteter til
overnatning.
Ad e) ECB orienterede kort om, at
toiletbygningen kommer op i år
og åbnes til foråret.
Ad f) Rådet tog referatet til
efterretning.

2.

Forslag til Regeringens Natur- og
biodiversitetspakke
Bilag 2: Forslag til Regeringens Natur- og
biodiversitetspakke

EØA orienterede kort om
forslaget. DS fandt forslaget ret
vidtgående. Hun kan ikke være
med til at anbefale oplægget i sin
fulde konsekvens. INN fandt, at
der var behov for at kunne gå
mere i dybden og nævnte, at der
også er et formål i
bekendtgørelsen om, at etablere
skove med naturligt
hjemmehørende arter. WM
nævnte, at det er vigtigt at tage
hensyn til de sjældne arter, der
findes i plantagerne. JJ nævnte,
at der fra Lodsejerforeningens
side ikke er stor interesse for at
fælde ret meget skov. TK og JS
tilsluttede sig JJ’s kommentar.
Rådet anbefaler, at det
tydeliggøres i forslaget, at der
også er et formål i relation til
skovene og nævnte, at der med
forslaget er lejlighed til at
fremskynde statens driftsplaner.
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Ovenstående kommentarer
medtages til bestyrelsen.

3.

Forslag til nye kriterier for
formidlingspartnerskaber
Bilag 3: Sagsnotat vedr. Formidlingspartnerskab

BI orienterede kort om forslaget.
Rådet anbefaler modellen og
valgte CBA til at indgå i udvalget.

Bilag 3a: Formidlingspartnerskabsprogram
4.

Certificering af fødevarer og non-food
Bilag 4: Indstilling vedr. årets ansøgninger

5.

Flagermusprojekt
Bilag 5: Flagermusprojekt

6.

Forslag fra Nationalpark Thy Venner
Bilag 6: Forslag fra Nationalpark Thy Venner

7.

Orientering
a.

b.

Henvendelse fra lokale repræsentanter i DN,
DOF, BFN og DJF til departement og minister
i
Formands og leders svar til
departementet
ii
Dokumentation vedr. tranen
iii Budgetanalyse vedr. natur
Status vedr. naturprojekt om etablering af
sammenhængende levesteder mellem Ålvand
og Vangså Klitheder

EØA orienterede kort. Rådet
anbefaledes bestyrelsen at følge
certificeringsudvalgets indstilling.
JJ fandt dog, at ansøgningen som
foreslåes afslået, også opnår
tilladelse. JN spurgte, hvordan
vin relaterer sig til den lokale
kulturarv, hvad det ikke gør.
Rådet anbefalede udvalgets
indstilling.
PNC og INN erklærede sig
inhabile og gik uden for døren.
Rådet anbefaler, at NP Thy
indgår i arbejdet og afsætter
25.000 kr til det.
MA orienterede kort om forslaget.
JN fandt det forkert, at opgive
arrangementskalenderen. DS
fandt, at fravær af kalenderen
kan medføre færre
arrangementer. Rådet foreslår at
fastholde kalenderen i en eller
anden udstrækning og anbefaler,
at bestyrelsen genovervejer
beslutningen.
Ad a) PNC nævnte, at der ikke er
modtaget svar fra ministeren.
INN spurgte, om notatet fra
fokusgruppeinterviewet kan
stilles til rådighed. EØA nævnte,
at det sendes ud med referatet.
Ad b) EØA orienterede om, at
projektet afventer en temabaseret
gennemgang af naturlig
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c.
d.
e.
f.
g.

h.
i.
j.
k.
l.

Besøg af delegation fra Læsø
Besøg af delegation fra Sichuan-provinsen i
Kina
Deltagelse i ”Naturvejledning som ressource”,
Naturvejlederforeningen i Danmark
Deltagelse i IPBES-symposium i København
Deltagelse i seminaret: ”Mere natur i
Danmark på kort og på længere sigt – naturog nationalparkernes rolle”. Center for Naturog Nationalparkforskning, RUC
Tilsagn om bogbidrag til BFN’s 50 års
jubilæumsbog
Cold Hawaii Masterplan
Partnerskab for Vestkystturisme
Ny turistdestination i Nordvestjylland
Tidsplan for Nationalparkplan 2022-28

Bilag 7a: Henvendelser fra DN, DOF, BFN og DJF
Bilag 7ai: Formands og leders svar til departmentet
Bilag 7aii: Dokumentation vedr. tranen
Bilag 7aiii: Budgetanalyse vedr. natur
Bilag 7e: Program for Naturvejledning som ressource
Bilag 7f: Noter fra IPBES-symposium i København
Bilag 7g: Program for CNNF-seminar på RUC
Bilag 7i: Cold Hawaii Masterplan
Bilag 7l: Tidsplan for Nationalparkplan 2022-28 –
udleveres på mødet

8.

Ad c) EØA orienterede kort om
interessen fra Læsø.
Ad d) Intet at bemærke.
Ad e) Intet at bemærke.
Ad f) Intet at bemærke.
Ad g) Intet at bemærke.
Ad h) Intet at bemærke.
Ad i) Intet at bemærke.
Ad j) EØA orienterede kort om, at
der søges synergi ift. Trædesten til
naturen og planen for udvikling
af vestkysten i området.
Ad k) EØA orienterede kort om, at
kommunalbestyrelsen 17.
december træffer beslutning om
medvirken i en ny
turistdestination.
Ad l) EØA delte planen ud. DS
spurgte, om råd og bestyrelsen
kan give sit besyv med ift.
redegørelsen. EØA bekræftede
dette. JJ spurgte, om der skal
laves en miljøvurdering af planen.
EØA bekræftede dette. Emnet
kommer på næste rådsmøde.

Mødeplan 2020
a.
b.
c.
d.

9.

hydrologi i grundvandsnære
skove.

Onsdag d. 18. marts kl. 16.30-18.30
Tirsdag d. 16. juni kl. 16.30-18.30
Mandag d. 21. september kl. 16.30-18.30
Onsdag d. 9. december kl. 16.30-18.30

Eventuelt

JJ anbefalede, at man
genovervejer, hvor meget
materiale, der skal sendes ud og
som rådet skal involveres i. PNC
og EØA tager anbefalingen til
efterretning.
CBA anbefalede, at eftersendelser
af materiale bør sendes ud
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sammen med e-mailen. EØA
bekræftede dette.
EØA orienterede om, at tidligere
rådsmedlemmer Niels Eriksen og
Ejgil Andersen er døde.

10.

Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt.
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