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Referat af møde i Brugerrådet. Naturstyrelsen Vendsyssel.  
 

Onsdag d. 9 juni kl 13.30 til 15.30.  

 

Mødet blev afholdt i de rummelige mødelokaler på Jerupvej 613. 9870 Sindal 

Vendsyssel Historiske Museums landbrugsmuseum i Mosbjerg.  

 

Til stede:  

Regnar Bæk, Danmarks Jægerforbund 

Jacob Winde, Frederikshavn kommune (for Sisse Lundholm) 

Jørgen Bing, Hjørring Byråd. 

Betty Steglich-Petersen, Friluftsrådet. (for Thomas Elgård Jensen) 

Kjeld Arildsen. Dansk Orienterings Forbund 

Jørgen Jensen, Danmarks Idrætsforbund 

Aase Jensen, Dansk Ornitologisk Forening 

Hanne Nielsen, Dansk Kennel Klub. 

Mogens Højholt Hansen, Landbo Nord. 

Jesper Blom Hansen, Skovrider, Naturstyrelsen Vendsyssel JAH 

Helle Lyngbak, Projektleder, NNP Tranum 

Tina Ellis Petersen, sekretær, ref, Naturstyrelsen Vendsyssel. TINEP 

 

 

Dagsorden: 

 

1) Velkomst v. Jesper Blom Hansen 

2) Kort præsentations runde. Jørgen Jensen er tiltrådt som repræsentant for 

Danmarks Idrætsforbund. 

3) Godkendelse af referat fra forrige møde d. 10 september 2020. Referatet 

blev godkendt. Forsamlingen vedtog samtidigt at kommende referater 

betragtes som godkendte, hvis der ikke er modtaget rettelser senest 14 

dage efter udsendelsen. Spørgsmål om Naturstyrelsen fortsat har interesse 

i henvendelser fra frivillige til løsning af visse opgaver. JAH bekræfter 

fortsat dette ønske.  

 

4) Corona restriktioner. Tilbageblik og erfaringer. Har corona ændret 

danskernes friluftsliv? 

 

Vi tog en bordrunde hvor alle kunne komme med deres kommentarer til dette:  

Danskerne har i høj grad været ude i naturen og tilstede i skoven og ved diverse 

faciliteter. For eksempel har shelterpladser været velbesøgte. På de mest populære 

hotspots – ex Råbjerg mile og Slotved dyrehave – har der været 

parkeringsproblemer og for megen færdsel. Sammenfaldet med DRs ”Vores Natur” 

tema har understøttet interessen for ex. at gå tur og opdage BigFive. Der er 

kommet mange nye uerfarne brugere. Mange aktiviteter har været aflyst eller har 

været tilrettelagt og afviklet på en anden måde end vanligt, så 

forsamlingsforbuddet overholdes. Jagt har ikke kunnet afvikles i fællesskab som 

normalt. Der har været større tilgang til trænings-orientering-løb herunder øget 

deltagelse af ikke medlemmer. Ligeledes medlemstilgang i dansk ornitologisk 
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forening. Øget antal hundeluftere og løse hunde. Øget antal ryttere. Den øgede 

færdsel har bevirket at stier er blevet tydeligere og mere åbne at gå på. Der har 

været øget antal henvendelser med initiativer, ideer og forslag om drift og 

administration fordi flere ser mere.  Det øgede antal tilfældige møder med 

borgerne medfører mulighed for gode snakke og svar på spørgsmål som der 

tydeligvis er mange af. Brugerne mangler svar på deres spørgsmål og 

information/tilstedeværelse. Opfordring til opsætning af flere infotavler om hvad 

der foregår i et område. Kommunal naturvejledning har været konstant booket. 

Øget interesse for friluftsaktiviteter og for at besøge naturen i Danmark i stedet for 

udlandsrejser. Snak om at nye brugere ikke kender reglerne for færdsel i naturen, 

og at man ved hjælp af øget information og styrkelse af organisationer kan man 

vejlede og oplyse. Snak om at der er kommet noget godt ud af perioden på den 

måde at der med tilstedeværelse af de mange brugergrupper opstår større 

forståelse andres naturoplevelse, behov og ønsker.    

 

5) Tema om NaturNationalPark (NNP)  Tranum  

 

JAH præsenterede projektleder Helle Lyngbak. Herefter gennemgik JAH med 

fotografier og powerpoint bagrunden for at det er blevet vedtaget i folketinget at 

etablere 15 NaturNationalParker i Danmark, herunder NaturNationalPark 

Tranum. JAH beskrev hvilke nationale naturmæssige interesser der ligger bag 

folketingets beslutning og beskrev organisationen som skal fortsætte arbejdet.  Det 

er en finansieringsplan uden støtteordninger og tilskud. Forventet åbning i 

Tranum om ca. 2 år. De overordnede rammer er fastlagt. Processen til 

udarbejdelse af forvaltningsplan og afklaring af de mange konkrete detaljer 

begynder nu. Der planlægges borgermøder, skovvandringer m.m. undervejs. 

JAH præsenterede kort faktorer som har betydning for biodiversitet og kom med 

eksempler fra naturtyper i området. Der arbejdes med lysåben natur, variation i 

landskabet, hjemmehørende arter, helårsafgræsning og øget vandstand.   

JAH nævner også en netop afholdt digital konference om emnet.  

https://mim.dk/nyheder/2021/maj/konference-naturnationalparker/ 

 

Herefter kommentarer og spørgsmål fra deltagerne. God snak om: 

• At Tranum området i NST driftsplan er ”øde vildmark” og at 

naboområderne har mange faciliteter og ruter. At forskellige områder har 

forskellige formål og tilbud.  

• At regeringen har valgt statens arealer som udgangspunkt i stedet for 

private arealer. Overvejelser om det stopper her, eller hvordan og hvor 

NNP kan udvides. Udtagning af jord til biodiversitetsformål. 

•  Forskellen på en Nationalpark og en NaturNationalPark. 

•  Dyrevelfærd og den igangværende debat med eksempler på misrøgt af 

dyr.  

• Muligheder for færdsel og sportsaktiviteter i hegn med dyr. 

Problemstillinger ved O-løb. Farer. Gruppens erfaringer. 

• Eksempel med en tur på stranden. Man vurderer: Hvordan er vejret og 

hvordan er bølgerne – Børnefamilier foretrækker vindstille, surfere ønsker 

de største bølger. Man kan ikke alting overalt.  

• Tamdyr vs vilde dyr. Dyr i hegn. Kræver faglighed, balance og 

dimensionering. Er det nødvendigt med vilde dyr? Hvilken type dyr er 

velegnede til hvad? 
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• At vælge natur for naturens skyld. At prioritere biodiversitet. Er det de få 

dårlige sager fylder dagsordenen?  

• Udlægning af urørt skov 

• Organiserede interesser vs Hr. og Fru Danmark som ønsker en stille gåtur  

 

6) Valg af repræsentant fra Brugerrådet til Projektgruppen NNP, Tranum. 

Thomas Elgård Jensen (Friluftsrådet) blev valgt.  

 

7) Der blev indsamlet blanketter med samtykke vedr. Naturstyrelsens 

behandling af personoplysninger. De som endnu ikke har afleveret skal 

sende blanket til tinep snarest.  

 

8) Eventuelt. Der er et udsigtstårn v. Vestre Opsyn i Skagen plantage som 

trænger til reparation af de nederste trin.  Info-skiltene ved langdysserne i 

Slotved Dyrehave trænger til fornyelse pga. slid.  

 

 

 

Med tak for et godt møde.  

 

 

Næste møde: 

Afholdes torsdag d. 14 oktober.  

Tid og sted endnu ikke afklaret.  

Mere info følger efter sommerferien.  

 

 

 

 

https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/tranum-

naturnationalpark/ 

 

 

https://mim.dk/media/220217/faktaark-naturnationalpark-tranum.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

/rep tinep 


