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Møde i projektgruppen for NNP Tranum. 20. september 2021 kl. 17.0020.00

Mødet blev afholdt på Sandmoseskolen, Sandmosevej 486, 9460 Brovst

Deltagere:
Lisa Kronborg Sørensen, Tranum Landsbyråd
Bettina Brøndum Andersen, Udvikling Han Herred
Søren Rosenberg, DN Jammerbugt
Peter Lund Kristensen, DOF Nordjylland
Peter Holm, Danmarks Jægerforbund kreds 1
Peter Vejlø Vestergaard, Friluftsrådet Nordvest
Poul Bobach, Aalborg Orienteringsklub
Uffe Baadsgaard Bruun, Islænderklubben Ægir
Mette Hedegaard, Klithuse Militaryklub
John Lambertsen, Ja tak til natur NEJ TAK til en indhegnet naturnationalpark Tranum
Asger Nielsen, Naturnationalpark Tranums Venner
Susanne Hedegaard, Campingpladsnetværk i Jammerbugt
Bjarke Lauersen, LandboNord
Ditte Scharnberg, Sommerhusgrundejerforeningerne
Thomas E Jensen, Brugerrådet for Naturstyrelsen Vendsyssel
Søren Ingerslev Himmelstrup, AMU Nordjylland (Sandmoseskolen)
Gitte Clausen, Jammerbugt Kommune
Jens Christian Golding, Jammerbugt Kommune

Afbud:
Margrethe Hejlskov, Jammerbugt Kommune
Torben Kielgast Lauritsen, DGI Nordjylland
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Referat:
1.

Velkomst ved Jesper Blom-Hansen, Naturstyrelsen Vendsyssel

2. Fugle i Naturnationalpark Tranum. Oplæg ved Svend Erik Mikkelsen, DOF Brønderslev.


Oplæg ved Svend Erik Mikkelsen om fuglene i Naturnationalpark Tranum og
biodiversitetens betydning for fuglene.

3. Opsamlinger fra mødet den 23. august 2021 ved Helle Lyngbak, Naturstyrelsen Vendsyssel


Husdyrloven finder anvendelse på husdyrbrug, husdyranlæg, gødnings- og
ensilageopbevaringsanlæg, andre forhold forbundet med husdyrhold og arealer, der
modtager gødning. Det er Naturstyrelsens opfattelse, at der dermed ikke er en
sammenhæng mellem naturnationalparkerne og husdyrloven.



Der er ikke ifølge naturnationalparkloven konsekvenser for naboarealer til kommende
naturnationalparker. Der er fra forskellige interessenter tidligere præsenteret en idé
om, at der i kommuneplanlægningen skal arbejdes med naturzoner, ligesom der
arbejdes med by- og landzoner.



Naturstyrelsen Vendsyssel har fået kendskab til et notat fra Institut for Geovidenskab
og Naturforvaltning fra Københavns Universitet fra 2020: Friluftsliv og græssende dyr
i naturplejen – notat om mulige konflikter ved mødet mellem besøgende og dyr.
Notatet giver anledning til to hovedkonklusioner vedr. ridning (og hunde i snor) i
hegn med græssende heste:
o
o

Der er begrænset (for lidt) viden om problematikken
Det kan være problematisk at ride i hegn med græssende heste

Konsekvens: Naturstyrelsen Vendsyssel går i bilateral dialog med rideinteresserne i
området om, hvordan vi sammen kan finde gode løsninger, så man også fremover kan
få gode rideoplevelser i området.
4. Gennemgang af, hvad en projekt- og forvaltningsplan skal indeholde ved Helle Lyngbak,
Naturstyrelsen Vendsyssel

5.

Slides fra oplægget er vedhæftet referatet

Mini-workshop – Adgangsveje og låger.
Med udgangspunkt i nedenstående forudsætninger blev adgangsvejene til området
drøftet i to grupper. Gruppernes input er afleveret på to store kort. Kortene indgår i
Naturstyrelsens videre arbejde med planlægningen af hegnslinje adgangsveje og låger.
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Forudsætninger:
o
o
o
o
o

Det er besluttet, at der skal være naturnationalpark i området
Der er ca. 50 km rundt om naturnationalparken
Der er budgetteret med mange låger
Vi forventer at arbejde med klaplåger, hestelåger og evt. andre adgangsformer
Tag udgangspunkt i, hvordan området anvendes i dag – hvor er de vigtigste
adgangsveje?

6. Spørgsmål og svar - eller ordet er frit. Tid til debat og udveksling af synspunkter i formen korte
indlæg og god tone. Ved Helle Lyngbak, Naturstyrelsen Vendsyssel


Mødet blev afsluttet uformelt i workshoprummet. De vigtigste konklusioner på
drøftelserne:
o

o
o
o
o

7.

Der er et ønske om, at projektgruppens arbejde (og øvrige
inddragelsesprocesser) beskrives i projekt- og forvaltningsplanen, og at
konklusioner fra arbejdet indgår i planen. Naturstyrelsen Vendsyssel er
indstillet på, at proces og konklusioner skal synliggøres i forbindelse med
projekt- og forvaltningsplanen
Der er opbakning til, at Naturstyrelsen fortsat informerer i ugentlige annoncer
i ugeaviserne – i det hele taget er oplysning vigtigt
Der blev udtrykt bekymring om, om hjortevildtet vil være på arealerne, når de
afgræsses af kreaturer og heste.
Der blev udtrykt bekymring om omfanget af markskader, når der ikke længere
drives jagt i plantagen
Mulighed for fodring indenfor hegnet foreslås som et dagsordenspunkt på
næste møde

Evaluering af dagens møde. Hvad var godt og hvad var skidt? Evalueringen anvendes i
forbindelse med planlægningen af næste møde



Aftalt, at faglige indlæg skal være strammere
Aftalt, at de næste møder kan planlægges som fire-timers møder, hvis Naturstyrelsen
Vendsyssel vurderer, at det vil give værdi for projektgruppen

8. Eventuelt


Efter mødets officielle afslutning opstod en drøftelse blandt projektgruppens
medlemmer om afholdelse af et offentligt møde om Naturnationalpark Tranum. Der
var opbakning til Tranum Landsbyråd, der eventuelt ønsker at afholde et møde, hvor
både tilhængere og modstandere af naturnationalparken kommer til orde.
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