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Dagsorden
Nr.

Dagsordenspunkt og evt. bilag

1.

Trædesten til naturen
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

LUKKET PUNKT
Faciliteter
Partnerskabsaftale vedr. friluftsbyerne
Voldgiftssag vedr. Lodbjerg Fyr
Orientering om dispositionsforslag
Nationalparkcenter Thy
Entredonation Nationalparkcenter Thy
Referat fra møde i styregruppen 4/3
Toilet på Agger Tange

Bilag 1a: Prioritering af vandreruter
Bilag 1a1: Præsentation af ruteforslag
Bilag 1a2: Henvendelse fra grønne organisationer vedr. ruter og
stier
Bilag 1b: Faciliteter
Bilag 1c: Partnerskabsaftale vedr. friluftsbyerne
Bilag 1d: Voldgiftssag vedr. Lodbjerg Fyr
Bilag 1e: Dispositionsforslag til Nationalparkcenter Thy
(udleveres på mødet)
Bilag 1f: Entredonation Nationalparkcenter Thy
Bilag 1g: Referat fra møde i styregruppen 4. marts

Ad b) Rådet indstiller til
bestyrelsen, at de nævnte tre
pladser kan udbygges som
foreslået.
OSL anbefalede, at
shelterpladsen i Hvidbjerg
Klitplantage også
opgraderes.
Ad c) JJ anbefalede, at
driften varetages af
professionelle. Rådet
anbefaler bestyrelsen at
arbejde videre med aftalen.
Ad d) Rådet tog
orienteringen til
efterretning.
Ad e) Der planlægges en
landingsworkshop d. 31.
august kl. 10-12.
Ad f) JVK nævnte, at når det
er børn, kan det også være
værdifuldt at kunne putte

Nr.

Dagsordenspunkt og evt. bilag
penge i noget. Hun nævnte,
at det også kan være vigtigt
at vise processen – hvor
langt man er fra målet. CBA
anbefalede, at man ikke
indsamler oplysninger om
folk. JN nævnte, at driften
ikke skal være større end det,
man tjener. Rådet anbefaler,
at der arbejdes videre med
det – med en løbende
evaluering ift.
ressourceforbrug m.v.
Ad g) Intet at bemærke
Ad h) EØA orienterede om,
at der nu står en ny
toiletbygning i fuld funktion
ved p-pladsen på Lange
Mole Vej.

2.

Årsberetning 2019
Bilag 2: Årsberetning 2019

3.

Nationalparkplan 2022-28
Bilag 3: Sagsnotat vedr. Nationalparkplan 2022-28
Bilag 3a: Tidsplan for nationalparkplanprocessen
Bilag 3b: Redegørelse for udviklingen i og omkring NP Thy
Bilag 3c: Udkast til evaluering af indsatsen i NP plan 2016-22

Årsberetningen er
færdiggjort under en
nødsituation pga. COVID-19.
Der var følgende
bemærkningerne til
processen: HCJ foreslog, at
der fx kan laves et hackaton
med unges bud til planen.
GM fandt, at det ville være
godt med samme proces som
ved plan nr. 2. EØA nævnte,
at det har bestyrelsen ikke
afsat midler til.
Redegørelse for udviklingen.
DSV foreslog, at NST's
driftsplan bør indgå i
redegørelsen for at få de to
planer til at spille sammen.
Rådet anbefaler det
indstillede til bestyrelsen.

4.

Forslag om udredning vedr. rødlistearter
Bilag 4: Forslag om udredning vedr. rødlistearter

Rådet anbefaler bestyrelsen,
at få lavet en sådan
udredning.

Bilag 4a: Projekt vedr. rødlistearter
Bilag 4b: Udpluk af rødlistede arter i NP Thy
2

Nr.

Dagsordenspunkt og evt. bilag
INN opfordrede til, at
guldsmedeundersøgelsen
trykkes som rapport.

5.

Formidlingspartnerskaber 2020-2023
Bilag 5. Sagsnotat formidlingspartnerskaber

6.

Orientering
a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.

Fem nationalparkbestyrelsesformænds foretræde
for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 15/1 20
Frokostmøde m. miljøminister Lea Wermelin 24/1
Brev fra fem bestyrelsesformænd til ministeren
vedr. kerneområder for vild natur
Brev fra Miljøministeriet vedr. NP Thys deltagelse i
fokusgruppeinterview og revision af
nationalparkloven
Nye kriterier i Friluftsrådet for uddeling af
udlodningsmidler
Ny tilskudsordning til rydning og forberedelse for
afgræsning bl.a. i de danske nationalparker
Besøg af SF’s formand Pia Olsen Dyhr

CBA nævnte, at dem, der har
formidlingspartnerskabet,
skal respektere en række
ting. Rådet bakker op om
indstillingen.
Ad d) INN nævnte, at flere af
de forhold, der er nævnt, nu
er på tapetet, og at
landsorganisationerne er
blevet hørt.
Ad e) MA nævnte, at
nationalparkerne godt kan
indgå i projekter, støttet af
Friluftsrådet.

Bilag 6a: MOF udvalg foretræde 15/1
Bilag 6b: Materiale udleveret til ministeren 24/1
Bilag 6c: Brev fra 5 nationalparkbestyrelsesformænd til
ministeren vedr. kerneområder for vild natur
Bilag 6d: Brev fra Miljø- og Fødevareministeriets department
Bilag 6e: Mail vedr. Friluftsrådets nye kriterier for uddeling af
overskudsmidlerne
Bilag 6f: Fælles høringssvar til bekendtgørelse
7.

Mødeplan 2020
h.
i.

8.

Mandag d. 21. september kl. 16.30-18.s0
Onsdag d. 9. december kl. 16.30-18.30

Eventuelt

EØA orienterede om, at Bo
Immersen fratræder med
udgangen af juni.
Bestyrelsen træffer
forventeligt beslutning om,
hvad det betyder.
DSV orienterede om, at hun
fratræder sin stilling som
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Nr.

Dagsordenspunkt og evt. bilag
skovrider 1. september og
takkede for godt samvær og
gode diskussioner. PNC
takkede DSV for indsatsen
og engagementet.

9.

Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt.
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