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Møde i projektgruppen for NNP Tranum. 23. august 2021 kl. 17.00-20.00 

 

  

 

Mødet blev afholdt på Tranumstrand Kursuscenter, Strandvejen 83, Tranum, 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 

Torben Kielgast Lauritsen, DGI Nordjylland 

Ebbe Larsen, Sommerhusgrundejerforeningerne 

Thomas E Jensen, Brugerrådet for Naturstyrelsen Vendsyssel 

Margrethe Hejlskov, Jammerbugt Kommune 

Gitte Clausen, Jammerbugt Kommune 

Jens Christian Golding, Jammerbugt Kommune 

 

 

Afbud: 

Søren Ingerslev Himmelstrup, AMU Nordjylland (Sandmoseskolen) 
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Referat: 

 

1. Velkomst og præsentation ved Jesper Blom-Hansen, Naturstyrelsen Vendsyssel 

 

 

2. Indflyvning – en kort orientering om idéen bag Naturnationalpark Tranum ved Jesper Blom-

Hansen, Naturstyrelsen Vendsyssel 

 

 Det overordnede formål med naturnationalparkerne i Danmark er at udlægge større 

sammenhængende statsejede områder, der forvaltes med natur og biodiversitet som 

hovedhensyn. 

 Projektgruppens funktion er at bidrage med input til projekt- og forvaltningsplan for 

Naturnationalpark Tranum. Naturstyrelsen Vendsyssel lytter til alle input og samler 

synspunkter og forslag og tager dem med i det videre arbejde. 

 Der er en bred vifte af interesser repræsenteret i projektgruppen, og det er helt legalt, 

at man ikke er enige. Det er ikke intentionen, at man skal blive enige i gruppen, og der 

vil bliver ikke afstemninger om, hvad gruppen mener. 

 Det er Naturstyrelsen Vendsyssels primære opgave at lytte til de forskellige 

interessenter – både interesserne og argumenterne. Samtidig er det Naturstyrelsen 

Vendsyssels intention at give mulighed for en fri og åben lokal debat. 

 Vi glæder os til samarbejdet . 

 

 

3. Biodiversitet i skov. Oplæg og debat ved Karsten Thomsen, Verdens Skove 

 

 Inspirerende oplæg ved Karsten Thomsen, om biodiversitet i verdens- og Danmarks 

skove. Slides fra oplægget er vedhæftet referatet. 

 

 

4. Hvad siger loven? ved Helle Lyngbak, Naturstyrelsen Vendsyssel 

 

 Naturnationalparkloven er vedtaget i juni 2021 og er en lov, der griber ind i flere 

andre lovgivninger: Naturbeskyttelsesloven, Skovloven, Dyrevelfærdsloven, Lov og 

mark- og vejfred og Færdselsloven. 

 Lovens intention er at give mulighed for anlæg af naturnationalparker med det 

hovedformål at styrke områdernes natur og biodiversitet 

 Slides fra oplægget er vedhæftet referatet 

 

 

5. Rammesætning og forventningsafstemning – hvad er projektgruppens opgave? ved Helle 

Lyngbak, Naturstyrelsen Vendsyssel 

 

 Projektgruppen skal først og fremmest komme med input til projekt- og 

forvaltningsplan for Naturnationalpark Tranum og efterfølgende kommentere første 

udkast til projekt- og forvaltningsplan 

 Slides fra oplægget er vedhæftet referatet 
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6. Praktik i forhold til fremtidige møder og formidling ved Helle Lyngbak, Naturstyrelsen 

Vendsyssel 

 

 Aftalte mødedatoer (oprindeligt forslag ændres efter aftale på mødet af hensyn til 

kommunens deltagelse i projektgruppemøderne): 

o Mandag den 20. september kl. 17.00 

o Mandag den 11. oktober kl. 17.00 

o Tirsdag den 23. november kl. 17.00 

 

 Suppleanter eller ikke suppleanter 

o Enighed om, at der ikke udpeges suppleanter for repræsentanterne i 

projektgruppen. Man repræsenteres af den samme til alle møder. Baggrunden er, 

at der er et ønske om, at man kommer til at kende hinanden, så dialogen i 

projektgruppen kan foregå i et tillidsfuldt rum. 

o Sommerhusgrundejerforeningerne fik dispensation til at lade sig repræsentere af 

to forskellige, da repræsentanterne bor langt væk.  

 

 GDPR – persondatalovgivningen 

o Alle underskrifter er i hus – tak for det . Listen på hjemmesiden over 

medlemmer i projektgruppen opdateres herefter. 

 

 

7. 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 

 

 TAK for en virkelig god og relevant debat i en virkelig god tone .  

 Debatten kredsede om emnerne: 

o Naturnationalparkernes indflydelse på klimaet – hvordan forholder vi os til 

det? 

o Dyrevelfærd – der er en grundlæggende bekymring for dyrevelfærden og 

Naturstyrelsen Vendsyssel opfordres til, at det er et fokuspunkt i 

planlægningen 

o Publikums adgang til arealerne – både hvad man må, og hvad man i realiteten 

kan. Hovedvægten af debatten havde fokus på ryttere (og hunde) i hegn med 

dyr og på den organiserede anvendelse af arealerne   

o Eventuelle konsekvenser og begrænsninger på naboarealer (boliger, 

sommerhuse og landbrugsdrift) 

o Hvordan får vi skabt de rigtige billeder af, hvad Naturnationalpark Tranum er 

i hovedet på de mange? 

 

 

8. Eventuelt 

 

 Aftalt, at vi også på møderne fremover starter med et fagligt oplæg. Vi vil bestræbe os 

på, at oplæggene har direkte relevans for Naturnationalpark Tranum (fagligt eller 

processuelt). 

 


