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Ekskursion og møde i Nationalpark Thys råd
Tid: Tirsdag d. 28. juni 2011 kl. 17-22
Mødested: Agger Tange Færgehavn. Derfra køres til Lodbjerg Fyr og
jagtstuen i Hvidbjerg Plantage. Arrangér gerne samkørsel.
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Ekskursion:
Kort præsentation af byggeprojektet ”Friluftsknudepunkt Agger Tange”
Introduktion til tangen og fugle- og dyrelivet (medbring gerne kikkert)
Lodbjerg Fyr og en snak om de fremtidige muligheder
Referat
JR nævnte, at Thomas Federspiel døde den aften, det sidste rådsmøde blev holdt. Nationalpark
Thy har mistet en engageret ambassadør.
1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordnen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat. JR foreslog et ekstra punkt på dagsordenen (pkt. 5) vedr.
Nationalparkcenter Thy. JJ fandt, at referater fra møder i dialogforum skal sendes til rådets
medlemmer. JR foreslog, at udvalget vedr. arbejdsgrupper og kommissorier tager emnet
op. ETA foreslog, at der til næste møde er en gennemgang af, hvordan intranettet
fungerer. Det blev besluttet, således at der er gennemgang d. 12. september kl. 16-17.
3. Anbefaling til bestyrelsen vedr. brug af nationalparkens logo til fødevarer. JR uddelte et
forslag fra gruppen vedr. erhvervsudvikling til kriterier. JJ fandt, at det er vigtigt ikke at
gøre ordningen for snæver, men at man kunne tidsbegrænse godkendelsen i 2 år mhp. en
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revision. SH fandt, at den kan blødes mere op på nogle af punkterne, men at geografien
stadig skal være nationalparken. JJ og NO retter kriterierne til og rundsender til rådet med
en dag til at kommentere i mhp. at anbefale fremsendelse til bestyrelsen.
Forslag til fokusområder i nationalparken i 2012 fra Nationalparkplan 2010-2016 (input til
budget 2012). JJ nævnte, at der eksisterer tilskud til bl.a. afgræsning, men at der mangler
koordinering af støtteordninger, krav til plantedække og naturbeskyttelsesloven.
Lodsejerforeningen deltager gerne i et arbejde. EØA nævnte, at Nationalpark Thy har
foreslået sig som demonstrationsprojekt under projektet ”Naturpleje som driftsgren”, som
der er afsat 10 mio. kr til på finansloven. HH foreslog, at nationalparken arbejder for flere
køreveje for langsomtkørende biler og motorcykler. HH foreslog, at der laves praktikpladser
og flexjob i nationalparken fx 10 fastansatte unge med særlige behov. SH foreslog, at der
skulle laves et stort projekt med nationalparken, turisterhvervet og andre erhverv til et
vækstforumsprojekt med fokus på sundhed, levevis m.m. FJ foreslog genetablering af Vang
Sø. HH foreslog en beskyttelse af enkelte træer i Nationalpark Thy fx det gamle birketræ
ved Thagaards Plantage.
Nationalparkcenter Thy. JB orienterede om, at byrådet ventes at behandle nationalparkens
forespørgsel omkring placeringen af et nationalparkcenter ved Stenbjerg Landingsplads på
møde d. 22. august. FJ nævnte, at to unge arkitekter har lavet projekter omkring et
nationalparkcenter, som han foreslår udstillet til inspiration fx på Thisted Gymnasium i
august. JJ fandt, at bestyrelsen ikke har levet op til det, som formanden har lovet i relation
til at høre rådet. Han fandt, at der er behov for en konsensusbeslutning og at Thisted
Kommune i så fald må følge nationalparkens beslutning.
Orientering fra formand, bestyrelsesmedlem, rådet, arbejdsgrupper og sekretariat. JR: der
har været møde i dialogforum i dag (noter fra mødet ligger på www.npthy.dk). EKN: på
bestyrelsesmødet d. 16. juni m. deltog TV Midt-Vests direktør, som ønsker at sende mere
tv fra Nationalpark Thy. Gruppen vedr. forskning har fået opbakning til at udarbejde et
katalog over mulige forskningsprojekter. Frivilligstrategien blev godkendt. Cykelstien
mellem Klitmøller og Vorupør åbner i september. Kort status fra de enkelte arbejdsgrupper
om fremdriften.
Mødeplan. Fælles ekskursion m. bestyrelsen d. 17. august kl. 17-19 til en lobeliesø.
a. 12. september kl. 17-19. Forud herfor er der introduktion fra 16-17 til
nationalparkens intranet www.npthy.dk.
b. 8. november 17-19
c. 10. januar 2012 17-19
Eventuelt. JJ fandt, at bestyrelsesformanden er den, der bør være genstand for mest kritik.

