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Dagsorden
Nr.

Dagsordenspunkt og evt. bilag

1.

Friluftsguide 2021
Bilag 1: Notat vedr friluftsguide 2021
Bilag 1a: Revideret guide pba. bestyrelsesmedlemmers
tilbagemeldinger
Bilag 1b: Bemærkninger fra rådet samt arbejdsgruppens
indstilling

HH fandt, at der mangler
lidt i forhold til fuglearter.
NV nævnte, at det vil være
en stor opgave, hvis alle
ønsker skal skrives sammen.
TBS fandt, at guiden lægger
op til for store begrænsninger ift. rettigheder. KS
fandt, at arket omkring jagt
bør udelades, og at guiden
taler for meget ned til folk.
AH fandt det vigtigt, at den
kommer ud, men foretrak
små videoer. PNC fandt, at
det med få rettelser kan
sendes ud. NV nævnte, at
rådet fandt, at det kan være
svært at se, hvem
målgruppen er. HH fandt
det vigtigt, at det er faglige
korrekt. INN foreslog, at
østers-sankning tages ud.
TJO foreslog, at jagt og
østers tages ud, at "vi"
ændres til "du", og at der

Nr.

Dagsordenspunkt og evt. bilag
laves tilretninger ift. fugle.
LINN foreslog, at man mere
siger, hvor man er
velkommen end at man
beskriver det, man ikke må.
PNC fandt det vigtigt, at
man tager med, at
ynglefuglene kommer
tidligere. TBS nævnte, at
reservatbekendtgørelserne
er under revision og fandt
det uhensigtsmæssigt, at
man får forskellige beskeder
forskellige steder. PSS
nævnte, at i kommunikationsmæssig sammenhæng
er mindre måske bedre. INN
nævnte, at han opfatter det
som en vejledning og ikke et
bindende dokument.
Bestyrelsen besluttede, at
friluftsguiden ikke gøres
færdig til brug i sommer,
men at den bearbejdes
yderligere. PSS foreslog, at
man involverer nogle
kommunikationsstuderende i
en analyse af materialet.
Yderligere rettelser sendes til
Else snarest muligt.

2.

Nationalparkplan 2022-28 – baggrund
Bilag 2a: Kort opsamling ift. tidligere fremsendt materiale

Bestyrelsen tog
orienteringen til
efterretning.

Bilag 2b: Anmodning til miljøminister Lea Wermelin om
udsættelse af tidsfristen på nationalparkplanen
3.

Nationalparkplan 2022-28 – Vildere natur
a.

b.
c.

Foreløbige resultater af projekt
"Sammenhængende natur i Nationalpark Thy –
veje til optimering af biodiversitet v. Louise
Workshop 1 i 4 mindre grupper
Opsamling i plenum

Bilag 3b: Oplæg til workshop 1: Vildere natur

LINN præsenterede nogle af
de foreløbige resultater af
projektet for bestyrelsen.
Bestyrelsen drøftede "vildere
natur" mhp. det videre
arbejde med
nationalparkplanen.
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4.

Nationalparkplan 2022-28 – Bæredygtig udvikling
a.
b.

Workshop 2 i 4 mindre grupper
Opsamling i plenum

Bestyrelsen drøftede
"bæredygtig udvikling" med
henblik på det videre arbejde
med nationalparkplanen.

Bilag 4a: Workshop: Bæredygtig udvikling
5.

Orientering
a.

Forvaltningsdag d. 10. maj

Bestyrelsen tog
orienteringen til
efterretning.

Bilag 4a: Program for forvaltningsdag 2021
6.

Emner til drøftelse i rådet

Nationalparkplanen drøftes
med rådet på det kommende
fælles møde.

7.

Mødeplan 2021

Der planlægges herudover et
fælles møde med rådet.

a.
b.
c.
d.

22. juni (ordinært møde)
24-25. august (budgetseminar)
19. september (ordinært møde)
16. december (ordinært møde)

8.

Eventuelt

KS spurgte til møde med
departementet og Thisted
Kommune omkring evt.
udvidelse. TJO orienterede
om, at det blev aftalt, at
ministeriet afklarer sin
holdning som det næste
skridt.

9.

Godkendelse af referat

Referatet rundsendes til
godkendelse.
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