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Nr.

Dagsorden

1.

Trædesten til naturen
a.
b.
c.

Status på projektet
Afrapportering af Friluftsrådets projekt
"Bedre forhold mellem natur og mennesker"
Oplæg til omprioritering af de sidste midler

Bilag 1a: Trædesten til naturen – status
Bilag 1c: Trædesten til naturen – oplæg til
omprioritering af de sidste midler

2.

Arbejdsgrupper
a.
b.

Nedlæggelse af arbejdsgruppe vedr.
procesplan for nationalparkplanen
Nedsættelse af ny arbejdsgruppe vedr.
zonering, adfærd og friluftsliv

Ad a) VS orienterede kort.
Delprojektet "Bedre natur mellem
natur og mennesker" er tæt på at
være afsluttet. Der resterer
"Involverende naturformidling"
samt "Formidling og friluftsliv".
Ad b) Lægges på npthy.dk efter
mødet.
Ad c) VS orienterede kort om de
udfordringer, der er ift.
tilladelser. Styregruppen ønsker
derfor at omprioritere midler til
formidling. Rådet havde ingen
bemærkninger til ændringerne.
Ad a) HH orienterede kort. Der
har været en dialog med NST,
som gerne modtager input til
næste driftsplan. Rådet nedlagde
arbejdsgruppen. CBA træder ud
og tager nedlæggelsen til
efterretning.
Ad b) NV nævnte, at OSL og JB
gerne vil indgå i arbejdsgruppen.

Nr.

Dagsorden
Bilag 2: Arbejdsgrupper
Bilag 2a: Input vedr. "friluftsfolkets" ønsker til
Nationalpark Thys Planen

3.

Nationalparkplan 2022-28
a.
b.
c.

Forslag til nationalparkplan 2022-28 til høring
i offentligheden
Redegørelse for udviklingen inkl. evaluering
af indsatsen
Miljørapport

Bilag 3: Nationalparkplan 2022-28 – indstilling
Bilag 3a: Forslag til Nationalparkplan 2022-28 for
Nationalpark Thy

MA, TA, JKK, PHP, LS (for ½
kraft over de næste måneder) og
JVK meldte sig til gruppen. GS
nævnte, at det notat, der er
vedlagt afspejler friluftslivets
ønsker, men finder sig godt
repræsenteret ved MA. CBA
anbefalede, at man lærer af
processen, således at alle
interesser er bredt repræsenteret
fra begyndelsen.
Ad a) GS nævnte, at der er en halv
sætning i 1. spalte på s. 35. Rådet
anbefaler, at planforslaget sendes
i høring.
Ad b) Rådet anbefaler bestyrelsen
at godkende redegørelsen mhp.
høring.
Ad c) Rådet anbefaler bestyrelsen
at godkende miljørapporten mhp.
høring.

Bilag 3b: Redegørelse for udviklingen i og omkring
Nationalpark Thy samt evaluering af indsatsen i 2016-22
Bilag 3c: Miljørapport for Forslag til Nationalparkplan
2022-28 for Nationalpark Thy
4.

Årsberetning for 2021
Bilag 4: Indstilling vedr. årsberetning
Bilag 4.0: Årsberetning for 2021
Bilag 4.1: Årsrapportbilag for 2021
Bilag 4.2: Bevillinger2008-21
Bilag 4.3: Reservationer ultimo 2021

NLL gav en kort introduktion. NV
bemærkede, at der er reserveret
0,5 mio. kr til muligt jordkøb.
NSK nævnte, at det er en fin
mulighed.
Rådet anbefaler bestyrelsen at
godkende beretningen.

Bilag 4.4: Organisation 2021
5.

Forplads ved Lodbjerg Fyr
Bilag 5: Gateway ved Lodbjerg Fyr

Rådet anbefaler projektet til
godkendelse i bestyrelsen.

Bilag 5a: Skitseprojekt
6.

Energiprojekt på Hanstholm Havn
Bilag 6: Forslag til punkt vedr. energiprojekt på
Hanstholm Havn

PHP orienterede kort om det
debatoplæg, som Thisted
Kommune ventes at sende i høring
i 4 uger. NV fandt, at der er
grundlag for, at en væsentlig
påvirkning berettiger en
2

Nr.

Dagsorden
indsigelse. LS nævnte, at der alene
er et økonomisk rationale for, at
møllerne skal sættes på
Hanstholm Havns arealer. JN
nævnte, at det er en præmis, der
allerede er kendt siden
nationalparkens tilblivelse og
fandt, vi må erkende, at vi står i et
dilemma. TE fandt, at
nationalparken ikke skal blande
sig i projekter udenfor
nationalparken, JL var enig i
dette. LRM nævnte, at der også
kan være en negativ værdi for det
brand, som nationalparken er. LS
nævnte, at damflagermusen
fouragerer ved udløbet af
Hansted Mølleå, og overvintrer i
bunkerne.
Rådet anbefaler bestyrelsen at
være opmærksom på sagen. Der
er delte meninger i rådet.

7.

Orientering
a.
b.

Naturmødet 19-21. maj i Hirtshals
Samarbejdsprojekt vedr. monitering af
gæster

Ad a) EØA orienterede kort.
Tilmelding til Niels.
Ad b) EØA orienterede kort om
projektet.

Bilag 7a. Naturmødet 2022
Bilag 7b: Trængsel, pres på naturen i udvalgte feriesteder
8.

Høring af statens vandområdeplaner for 2021-27
Bilag 8: Høring af statens vandområdeplaner 2021-27

9.

Høring af statens Natura 2000 planer for 202227
Bilag 9: Høring af Miljøministeriets Natura 2000 planer

EØA orienterede kort om
planerne og muligheden for, at
bestyrelsen afgiver høringssvar.
HSK nævnte, at NST undersøger
muligheden for at lave et projekt i
Skadekær øst for Vandet Sø.
Rådet anbefaler bestyrelsen at
afgive høringssvar.
EØA orienterede kort om
planerne og muligheden for, at
bestyrelsen afgiver høringssvar.
PHP nævnte, at der for
Hanstholm Vildtreservat står, at
det vurderes kun at være mindre
dele, der er præget af tilgroning.
Han fandt ikke, at det er det rette
billede, men at der sker en
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tilgroning i de lavtliggende
områder, som er en udfordring.
LS nævnte, at den kortlægning,
der ligger til grund ikke er
detaljeret nok for damflagermus.
HSK nævnte, at BFN, NST, TK og
NP Thy har samarbejdet om et
projekt vedr. flagermus. Den
viser, at der er langt flere
damflagermus end ventet.
Rådet anbefaler bestyrelsen at
afgive høringssvar.

10.

Mødeplan 2022
a.
b.
c.
d.

11.

Møde tirsdag d. 7. juni kl. 19-22
Fælles ekskursion med bestyrelsen fredag d.
10. juni kl. 14-18
Møde tirsdag d. 13. september kl. 19-22
Møde tirsdag d. 29. november kl. 19-22

Eventuelt

EØA nævnte, at Knud Søgaard
undersøger, om der kan findes en
anden repræsentant for
sammenslutningen af økologiske
producenter i NP Thy.

Referatet uploades mhp. evt.
kommentarer i morgen.
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