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Vendsyssel 

Ref. VIBLS 

Den 23. maj 2022 

 

Naturnationalpark Læsø Klitplantage  

Den lokale projektgruppe 

 

Møde i projektgruppen mandag d. 30. maj 2022 kl. 19.00-21.00 

 

  

 

Mødet afholdt på Hotel Nygaard, Østerbyvejen 4, 9940 Læsø 

 

Deltagere: 

BUPL Maja Strøm Lunnemann 

Danmarks Jægerforbund / Læsø Jagtforening Svend Thyø 

Danmarks Naturfredningsforening Flemming Winther Olsen 

Dansk Islandshesteforening Lasse Grønberg Jensen 

Dansk Orienteringsforbund Ole Lind 

Dansk Ornitologisk Forening Peter Kristensen 

Friluftsrådet Bo Kølle 

Læsø Fodslaw Jytte Andersen 

Læsø Kommune Susanne Lehmann Pagh 

 Stine Pagel Hansen 

Læsø Lodsejerforening Henning Johansen 

Læsø Ride- og køreforening Randi Larsen 

Læsø Strandjægere Jørgen Sønderkær 

Læsø Turist- og Erhvervsforening Jens Rulle 

Læsø Ungdomsskole Karin Jerup Skov 

Læsø Vand Laurits Thomsen 

Læsø Ældreråd Johnny L. Sørensen 

Skovtræning ved Skovhytten Mette Odgaard 

Sommerhusgrundejerforeningerne Helge Hansen 

  

NST Vendsyssel Jesper Blom-Hansen 

 Vibeke Lei Stoustrup 

 

Afbud 

Der var afbud fra Læsø Biavlerforening, Spejderne og Østerby Landsbyråd 
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Referat 

 
1. Velkomst og præsentation  

v. Jesper Blom-Hansen, Naturstyrelsen Vendsyssel 

 

Jesper Blom-Hansen bøde velkommen til arbejdet i projektgruppen 

Alle deltagere præsenterede sig 

 

 
2. Naturnationalpark Læsø Klitplantage – baggrund og rammer 

Oplæg v. Jesper Blom-Hansen 

 

Referat: 

Det primære fokus på dagens møde var en grundig orientering om baggrund og rammer for 

den kommende naturnationalpark, forventningsafstemning ift. projektgruppens opgaver samt 

drøftelse af den kommende proces.  

 

Naturnationalpark Læsø Klitplantage er en del af det nationale initiativ med at etablere i alt 15 

naturnationalparker i Danmark. Det overordnede formål med naturnationalparkerne er at 

udlægge større sammenhængende statsejede områder, der forvaltes med natur og biodiversitet 

som hovedhensyn.  

 

Der skal stadig være rig mulighed for at opleve naturen, så gode faciliteter for friluftliv i og 

umiddelbart uden for parken er et vigtigt fokusområde.  

 

 
3. Organisering af arbejdet – projektgruppens opgaver 

Kort oplæg v. Vibeke Stoustrup, Naturstyrelsen Vendsyssel 
 

Referat: 

Projektgruppens vigtigste opgave i denne fase er at bidrage med input til projekt- og 

forvaltningsplan for Naturnationalpark Læsø Klitplantage. Naturstyrelsen Vendsyssel lytter til 

alle input og samler synspunkter og forslag og tager dem med i det videre arbejde. 

 
Foruden møder i projektgruppen deltager Naturstyrelsen Vendsyssel gerne i bilaterale møde 
med foreninger og gruppe af interessenter. Naturstyrelsen vil invitere til nabomøde. 

 
Der bliver åbnet kontor for projektleder på Læsø inden for kort tid, men møder kan allerede 
nu aftales. 
 
Naturstyrelsen ønsker at komme i dialog om den kommende naturnationalpark med så mange 
på Læsø som muligt. Mulige tiltag blev drøftet. Der var forslag om at involvere skolen. 
Mulighederne for dette undersøges 
 
Der var forslag om at tænke i god vejledning i, hvad man må og ikke må i den kommende 
naturnationalpark. Forslaget tages med i det videre arbejde. Der var forslag om at udbyde små 
kurser eller lignende i god adfærd i indhegninger med dyr. Forslaget tages med i det videre 
arbejde 

 
Præsentation fra mødet er vedhæftet. 
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4. Praktik – fremtidige møder og formidling 

Kort introduktion v. Vibeke Stoustrup 
 

Referat: 

Mødeplan:  

 Forslag blev drøftet. Møder indkaldes som kalenderinvitationer på følgende dage:  

o 27.6 kl. 15-18 

o 23.8 kl. 17-20 

o 4.10 kl. 15-18 

o 21.11 kl. 17-20 

 Møder holdes skiftevis eftermiddag og aften 

 På møderne drøftes emner i mindre grupper, når muligt. Der kan inviteres eksterne 

oplægsholdere.  

 

Der kan udpeges suppleanter. Medlemmerne forpligter sig til at indføre suppleanter grundigt i 

drøftelser for foregående møder.  

 

GDPR-samtykker blev underskrevet, så medlemmers navne / organisation kan vises på 

hjemmesiden, og kontaktoplysninger kan deles i projektgruppen.  

 

 
5. Ordet er frit  

– tid til debat og udveksling af synspunkter (gerne korte indlæg)  
 
Referat: 

Debatten undervejs bragte nedenstående emner frem, som indledningsvist blev drøftet. 

Emnerne adresseres på senere møder.  

 

 Fjernelse af ikke-hjemmehørende træarter og påvirkning af landskabet 

 Adgang til strandene i den kommende naturnationalpark 

 Antal dyr og dyrenes brug af arealerne samt adgang til føde 

 Regulering af vildt inden for hegnet 

 Publikums færdsel på arealerne og sikkerhed ift. dyrene 

 Brug af erfaringerne fra etablering af Lodsejerforeningen 

 De brune bier i den kommende naturnationalpark 

 Skovhyttens fremtidige funktion 

 

 
6. Eventuelt og afrunding 

v. Jesper Blom-Hansen 

 

Naturstyrelsen orienterede om, at det har været muligt at søge en pulje til friluftsfaciliteter 

uden for de kommende naturnationalparker, herunder på Læsø. Der tages dialog direkte med 

interesserede i mulige anlæg. Projektgruppen får en opdateret status på kommende møde.   


