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Vendsyssel 

Ref. VIBLS 

Den 6. juli 2022 

 

 

2. møde i projektgruppen mandag d. 27. juni 2022 kl. 15.00-18.00 

 
Deltagere: 

BUPL Maja Strøm Lunnemann 

Danmarks Jægerforbund / Læsø Jagtforening Svend Thyø 

Danmarks Naturfredningsforening Flemming Winther Olsen 

Dansk Islandshesteforening Lasse Grønberg Jensen 

Dansk Ornitologisk Forening Peter Kristensen 

Friluftsrådet Thomas Elgaard 

Læsø Biavlerforening Klaus Richter Hansen 

Læsø Fodslaw Karin Christensen 

Læsø Kommune Susanne Lehmann Pagh 

 Stine Pagel Hansen 

Læsø Lodsejerforening Henning Johansen 

Læsø Ride- og køreforening Randi Larsen 

Læsø Strandjægere Lars Vilsen 

Læsø Turist- og Erhvervsforening Tom Andersson 

Læsø Vand Laurits Thomsen 

Læsø Ældreråd Johnny L. Sørensen 

Spejderne Caroline Polke 

Sommerhusgrundejerforeningerne Helge Hansen 

  

NST Vendsyssel Jesper Blom-Hansen 

 Vibeke Lei Stoustrup 

 Helene Overby 

 Mads Blarke 

 

Afbud 

Dansk Orienteringsforbund Ole Lind 

Læsø Ungdomsskole Karin Jerup Skov 

Skovtræning ved Skovhytten Mette Odgaard 

Østerby Landsbyråd  
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Referat 

 
1. Velkomst og præsentation  

 

Referat 

Jesper Blom-Hansen bød velkommen 

 

 
2. Friluftsprojekter i tilknytning til de kommende naturnationalparker 

Der har været møder med interesserede fra projektgruppen om hhv. vandre- og riderute, som 
aftalt på sidste møde. Naturstyrelsen orienterer om status 
 
Referat: 
Vibeke Stoustrup orienterede om, at Naturstyrelsen har fået bevilling til faciliteter uden for 
den kommende naturnationalpark, som orienteret om på sidste møde. Der er konkret bevilget 
i alt 420.000 kr. til en vandrerute, en riderute, to lejrpladser samt flytning af hundeskov. 
Dialog med interesserede fra projektgruppen fortsætter. Der orienteres om konkrete tiltag på 
kommende møde.  
 
 

3. Temadrøftelse: friluftsfaciliteter 

 

a. Introduktion til temaet v. Helene Overby, skovfoged med ansvar for friluftsliv og 

faciliteter, Naturstyrelsen Vendsyssel  

 

b. Vi deler os i 3 grupper og drøfter:  

 Ønsker til faciliteter inden for naturnationalparken 

 Ønsker til faciliteter uden for naturnationalparken 

 

c. Vi samles og drøfter fælles:  

 Præsentation fra hver gruppe 

 Potentialer og mulige udfordringer i forhold til ønsker  

 Særlige opmærksomhedspunkter  

 

Input fra drøftelserne noteres til det videre arbejde 

 

Referat:  

Helene Overby fortalte om naturbegreber og forskellige natursyn:  
1. Naturen set med mennesket i centrum 

2. Naturen selv i centrum (det uberørte, det vilde) 

3. Det landskabelige herunder det dyrkede land i centrum 

Der findes også forskellige syn på friluftsliv 

1. Nordisk friluftsliv: at være på tur (vandre, cykle), afslapning, arbejde med naturen 

2. Angelsaksisk friluftsliv / outdoor recreation: bruger naturen til at overvinde grænser, 

fokus på præstation og overskride egne grænser – arbejde ’imod’ naturen 

Begge dele findes i DK og betyder forskellige typer af brugere af naturen. Ofte går det fint i 

spænd, men der kan også være udfordringer i mødet 

 

Værktøjer i Naturstyrelsen når vi arbejder med friluftsliv:  

 skille brugerne lidt ad: ride, vandre, cykle 
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 afvejning af benytte / beskytte 

 skov og natur: udtrykket skal bevares, ikke en målsætning af få faciliteter i sig selv 

Fra undersøgelser ved vi: 

- Det brugerne ikke vil opleve: affald, biler, løse hunde 

- Det brugerne gerne vil opleve: vildt, vand, variation 

 

Efter Helenes introduktion var der arbejde i grupper med spørgsmålene fra dagsorden. 

 

Efter gruppearbejdet præsenterede grupperne resultaterne af drøftelserne for hinanden. Der 

var stort sammenfald i input fra de 3 grupper. Der var følgende generelle bemærkninger til 

emnet:  

- Ønske om at arbejde ud fra tankegang i nordisk friluftsliv 

- Gang- og cykelstier vil samle belastning på natur/underlag og være en hindring imod 

slitage uden for slidte spor 

- Pausesteder med faciliteter, som kan anvendes af mange brugere, kan både ligge uden for 

hegn, men ved indgange til naturnationalparken, og i hegnet.  

- Det er væsentligt at tænke adgang for gangbesværende og personer med handicap ind i 

forhold til nye tiltag, også ift. p-plads, udsigtspunkt mv.  

- Der er ønske om at bevare nuværende adgangsforhold for biler 

- Skraldespande er vigtige, da det modvirker henkastning af affald og opfordrer folk til at 

samle skrald på strand og i området, men der var også ønske om at opfordre til, at folk 

tager eget affald med hjem 

- Det er vigtigt, at der er midler til renhold og vedligehold af nye faciliteter 

- Ønske om bedre rengøring og tidligere åbning af nuværende toiletbygninger 

- Ønske om bedre vedligeholdelse af nuværende ridestier 

- Faciliteter til arrangementer med mange deltagere f.eks. toiletfaciliteter kan lejes til 

lejligheden  

- Der ønskes bedre information om kommende sportsarrangementer i området / den 

kommende naturnationalpark 

- De brune bier ønskes bevaret i naturnationalparken 

- Adgang til strand i / uden for indhegning blev nævnt. Emnet vil indgå i senere drøftelse 

 

Alle konkrete forslag fra grupperne er samlet i bilag 1.  

 

 
4. Kort nyt siden sidste møde 

v. Vibeke Lei Stoustrup, projektleder 
 
Referat: 
Vibeke orienterede: 
- Der har været møde med skoleleder om muligt læringsforløb i skolen jf. forslag på sidste 

møde 
- Der skal laves en hydrologisk forundersøgelse for den kommende naturnationalpark ved 

ekstern konsulent. Der holdes møde med Læsø Forsyning med henblik på input til 
arbejdet 

 
 

5. Ordet er frit  
– tid til debat og udveksling af synspunkter  

 
Referat:  
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Forslag om at tage kontakt til Læsø Museum. Vibeke følger op 
 

 
6. Eventuelt og afrunding 

 

Referat:  

Jesper takkede for et godt og konstruktivt møde 

 

 

 


