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Dagsorden 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Ingen bemærkninger. 

2. Orientering om personalesituation, nye medarbejdere. 
Skovfoged Helene Overby er tilbage fra orlov. Biolog Bjarke Huust Jensen er nyansat og 

har naturpleje som hovedarbejdsområde. 

3. Status på driftsplanarbejdet. 
JBH Driftsplanen offentliggøres den 27. april I forbindelse med Skovens Dag. Markante nye 

tanker siden sidst bliver for eksempel vores forslag om at gøre Tranum klitplantage til 

vildmarksområde. Vi vil bl.a. lukke en del grøfter og veje i området. Blokhus klitplantage vil 

vi gerne gøre til et mere intensivt naturidrædtsområde.  

PA spurgte til offentlig adgang til det militære øvelsesareal i Tranum. 

JBH svarede, at aktivitetskalenderen for området er hårdt opbooket, så der er ikke megen 

plads i kalenderen til andet end øvelsesaktiviteter. 

TS præsenterede driftsplanfolderen. Folderens signal blev diskuteret. 



JBH forklarede, at vi på Skovens Dag vil snakke med folk om vores fremtidige drift. I 

Blokhus vil vi også efter Skovens Dag forsøge at inddrage lokalbefolkningen ved at indbyde 

til et eller andet forhåbentlig spændende forum, hvor vi vil gå ud fra, at der ikke er bestemt 

noget som helst om brugen af klitplantagen. Hvad vil lokalbefolkningen gerne have, hvis vi 

går ud fra en ”ren tavle”? 

PBJ synes, at det også kan være interessant at inddrage lokalbefolkningen på nogle af de 

andre naturområder. 

PA sagde, at det vil være vigtigt at få kontakt til de enkelte brugerforeninger. Det vil være 

en fordel at inddrage organisationerne i dette arbejde. 

EC synes, at det vil være en god idé at viske ”tavlen ren”. Vedr. folderen ville han gerne 

have en tydelig afsender  

TJ synes, at det er en god idé at have en løbende borgerinddragelse. Det vil også højne 

arbejdet i Brugerrådet, hvis større forslag bliver forelagt i Brugerrådet. 

 

4. Status på situationen omkring Mårup Kirke. 
JBH: Det nyeste i situationen er, at kirkens nabosommerhusforening har henvendt sig til 

ministeren om at få en kystsikring af hensyn til sommerhusene. Hvad ministeren svarer ved 

vi ikke. Vi har fortsat en gældende handleplan, og den arbejder vi efter. 

TL: Fortalte, at han er ved at forfatte et svar til kystdirektoratet. Der er f.eks. VVM pligt på at 

lave en ny kystsikring. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser har fastslået at 

Møns klint og Lønstrup klint er meget højt prioriteret som geologiske, bevaringsværdige 

områder. 

De statslige geologiske interesser er beskrevet i en rapport, hvori Lønstrup klint også er 

medtaget. I rapporten står der, at staten skal gøre indsigelser mod kystsikringer i området. 

Det er altså en pligt for staten ikke et valg. 

Områdets landskabsfredninger skal habitatsstatus skal behandles. En kystsikring vil skabe 

konflikt med Habitatdirektivet. 

EC hilste handleplanen velkommen. DN er skuffet over, at diskussionen starter forfra igen. 

DN kan godt se sommerhusejernes bekymring, men man har jo været klar over, at det er 

en dynamisk kyst, man har bosat sig ved. 

Det er en god idé at kirken tages ned, og så kan man opleve klinten som det vigtige 

geositesområde det er. 

TL gør opmærksom på, at kystsikringsgruppen (Sommerhusforeningen) ikke får økonomisk 

støtte fra Hjørring kommune. Sommerhusforeningen søger ikke om penge, men om 

kommunens støtte til at søge Kystdirektoratet.  



Sagsbehandlingstiden er afhængig af, om der er nogen, der vil klage over en kystsikring. 

EC: DN vil klage over et kystsikringsforslag. 

JBH spurgte, om der er nogen i Brugerrådet, der har ændret holdning. 

JBH konstaterede, at det er der ikke. 

PBJ foreslår, at opføre en hal til opbevaring af kirkematerialerne i stedet for at investere i 

en hel række containerne. 

 

5. Campingpladser. Hvad skal vi med dem? 
JBH: Campingpladserne i Rødhus og Tranum skal udbydes til forpagtning i år. Vi har 
tilsyneladende lovet den nuværende forpagter af Rødhus camping, at det skulle ske her i 
foråret. Det når vi ikke. Vi har accepteret, at den nye forpagter af Tranum campingplads 
opsiger sin kontrakt pga. sygdom. 
Rødhus campingplads er mere indbringende end Tranum campingplads. Rødhus er som 
regel fyldt op før Tranum. 
Der er et betydeligt efterslæb i investeringer i servicefaciliteter på de to pladser.  
I Skov-og Naturstyrelsens campinggruppe er det besluttet, at der ikke er plads til at 
indhente det efterslæb, der er på de små campingpladser. Derfor vil Campingrådet 
nedklassificere pladserne til 2 stjerner. Sker det, forventes indtjeningsgrundlaget at falde 
betydeligt. 
Vi skal derfor beslutte, hvordan vi forholder os til denne ændring i driftsgrundlaget. 
Der kan opstilles følgende fremtidige driftsformer: 

 
1. Vi udbyder de to campingpladser som sædvanligt ved kontraktophør. 

Kontrakterne skal måske tilpasses ”Bunken Camping modellen”. Hvad er forventet 
indtægtsgrundlag og nyinvesteringer ved forpagteren? 

2. Vi udbyder de to campingpladser samlet på samme vilkår som forslag 1. Forskellen er, 
at vi fraviger bopælskravet på den ene af pladserne. Fordelen kan være, at der er en 
større samlet omsætning som grundlag for en indkomst til forpagteren. Hvad er det 
forventede indtægtsgrundlag og nyinvesteringer ved forpagteren? 

3. Tranum camping videreføres som hidtil med 3. stjerner. Rødhus campingplads, som 
ligger som en enklave midt i klitheden, nedlægges og vi genopretter pladsen til den 
oprindelige klithede. Hvad er forventet indtægtsgrundlag og investeringsomkostninger 
for Tranum-3-stjernet. Hvad koster det at nedlægge Rødhus. 

4. Tranum og Rødhus Campingpladser gøres til naturnære og bæredygtige 
campingpladser, som henvender sig til det publikum, der gerne vil opleve naturen som 
f.eks. en del af en aktiv vandre og cykelferie. 
Sådanne pladser kunne være en mellemting mellem fri teltning, primitive 
overnatningspladser og så en ”rigtig” campingplads. Brugerne på vandre og cykelture 
vil også have behov for ind imellem at få et brusebad, få vasket og tørret tøj og lignende 
servicering. Hvad er forventet indtægtsgrundlag og nyinvesteringer? Kan det udbydes 
på samme grundlag som Bunken Camping? 

 
Der er ikke meget om overhovedet noget bæredygtigt indarbejdet i Skov-og 
Naturstyrelsens campingpladser. Dette misforhold kunne der rådes bod på med denne 
model. 
TJ mener ikke, at Skov-og Naturstyrelsen skal drive campingpladser, og i stedet bør sælge 

dem. 

JBH siger, at vi ikke kan sælge pladserne. 



TJ mener så, at man skal sikre at cyklister og andre kan have muligheder for at kunne 

overnatte på campingpladserne. F.eks. kan der indrettes nogle afsnit på en mere primitiv 

måde. 

EC mener, at hvis der bliver et areal til rådighed på en af campingpladserne, så bør man 

lave sådan et mere primitivt overnatningsområde. 

TJ mener ikke, at vi skal indrette naturnære pladser og derved indføre brugerbetaling ad 

bagdøren. 

JBH fortalte, at det er tanken at man kan overnatte gratis, men hvis man vil have et varmt 

brusebad, så skal man betale for det. 

BS synes at ideen er god. Det vil være en god ide at prøve noget nyt, der er mere 

naturnært. Har kendskab til, at denne form for campingpladser, som fungerer fint i New 

Zeeland. 

 

6. Indvinding af hvidt sand i Tranum. 
JBH fortalte, at Aalborg Portland sælger hvidt sand, og skal finde nye indvindingsområder. 

Fabrikken er solgt til italienske ejere, som ønsker en forsyningssikkerhed 30 år frem. Der 

graves allerede nu i et område i Tranum klitplantage, og man ønsker nu at planlægge et nyt 

graveområde i plantagen. Der er nu taget skridt til at udarbejde en VVM-redegørelse. 

 

7. Skovens dag 2008 (den 27. april). 
TS gennemgik aktiviteterne for Skovens Dag og opfordrede Brugerrådets medlemmer til at 

deltage i sær i idételtet, hvor vi vil præsentere driftsplanforslaget. 

Temaet for Skovens Dag er i år: ”Skovens historier” 

 

8. Brugerrådets fremtidige sammensætning. 
JBH har sat punktet på dagsordenen for at undersøge, om vi ved en fornyelse af 

Brugerrådets sammensætning kan få flere til at bidrage med at definere, hvad det er vi skal 

lave. 

Brugerrådet er måske det nærmeste man kan komme en ”bestyrelse” for virksomheden: 

Skov-og Naturstyrelsen, Vendsyssel. 

JBH kunne godt tænke sig, at det at deltage i Brugerrådet, er noget man vælges til. 

Der er nogle fastlagte pladser i Brugerrådet. Udover dem, hvem skal så ideelt set sidde i 

Brugerrådet? 



PBJ sagde, at han har været med fra starten. Det er nye og spændende tanker, som 

lægges frem. Det ser ud til, at det er de samme, der ikke kommer hver gang. Vi har været 

tæt på at skifte ud i gruppen pga. manglende deltagelse. 

TL spurgte efter, hvad grundlaget for at afholde valg er. 

JBH fortalte, hvordan det foregik på hans gamle skovdistrikt. 

PA synes, at et Brugerråd skal have den bredest mulige repræsentation, bl.a. for at sikre 

konfliktløsninger. 

TJ synes, det kan være spændende at afholde offentlige valg til Brugerrådet. F.eks. ved at 

tilbyde 4 pladser, som vælges med to års mellemrum. 

EC synes, at der lægges op til en mere demokratisk og folkelig måde, at lave et Brugerråd 

på og vil gerne være med til sådan en løsning. 

BS pegede på, at den lave interesse måske skyldes, at der ikke er krise eller ”en sag” på 

distriktet. Det kan jo og tyde på, at arbejdet gøres godt nok. 

PBJ pegede på, at det Brugerråd, der sidder nu, er udpeget for en periode. Mener dog nok, 

at det er værd at overveje, hvordan sammensætningen fremover skal være. 

TJ ville gerne vide, hvor mange pladser, der kan frigøres. 

JBH peger på, at der kan frigøres 10 pladser, hvis Brugerrådet skal bestå af 14 personer. 

PA føler, at det kører ret godt nu i Skov-og Naturstyrelse. Bedre end det gjorde tidligere. 

TJ foreslår, at Brugerrådet præsenteres for et forslag til, hvordan forslaget kan 

iværksættes. 

JBH vil gå videre med forslaget. 

 

9. Evt. 
TJ sagde, at vi bør tage fat på Nybæk plantage igen med et partnerskabsprojekt. Og går 

også ud fra, at DN stadigvæk er med. Hjørring kommune bør også deltage, bl.a. fordi 

Vrensted rideklub har sti igennem området. 

EC mener også, at der er muligheder for at skabe nærrekreativ natur i Nybæk. DN deltager 

gerne. 

AT ville gerne vide om der var kommet en ansøgning fra Johnsen om muligheder for at ride 

i statens områder. 

TS svarede, at det er der ikke. 

Næste møde blev ikke aftalt. Torsdag den 9. oktober 2008 bedes reserveret til næste 

møde. 

Ref. Torben Stæhr 

 
 


