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Referat af møde i Brugerrådet afholdt d. 25 august 2022 kl. 14-16 på Sct. 
Laurentii vej 148. 9990 Skagen.  

Tilstede:  Jesper Blom Hansen (JAH), Jørgen Jensen, Asger Nielsen, 
Regnar Bæk, Sisse Lindholm, Betty Steglich, Keld Arildsen, Mogens 
Hansen, Åse Jensen, Tina Petersen (ref) 

Afbud fra: Jørgen Bing, Jens Morten Hansen. 

1) Velkomst v. Jesper Blom Hansen. 
Præsentationsrunde.  

2) Status på Skovrejsningsprojekt Aabybro-Biersted 
JAH præsenterer slides med billeder og kort. Fortæller om projektet og 
erhvervelserne i området. Samarbejdsparter: Jammerbugt kommune, 
ÅbybroVandværk og Growing Trees/Interflora.  
Der er tilplantet hjemmehørende danske arter i 2 områder.  
Der er planlagt indvielse d. 6 oktober.  
Se vedhæftede slides.  
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/aabybro-
biersted-skovrejsning/ 
 
 

3) Status på NaturNationalPark NNP Tranum. Helle Lyngbak som er 
projektleder for NNP Tranum præsenterer med slides. 
Der tales om:  

• Høringsprocessen og høringsvar. At det har betydning for 
fremdriftstempo og forløb i projektet.  

• Moderne løsninger og ”No-Fence” som alternativ til hegn. ”No 
Fence” er ikke i brug nogen steder endnu, da det er meget nyt 
og under udvikling.  

• Færdsel i indhegninger med dyr.  
• Dyrevelfærd i indhegninger. I Tranum arbejdes der med 

vallakker og galloway-stude, dvs. ikke reproducerende dyr. Der 
arbejdes på at indsamle data, erfaring og viden om dyrevelfærd.  

• Tilgængelighed og hvordan friluftslivet påvirkes.  
Se vedhæftede slides   
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/tranum-
naturnationalpark/ 
 

4) 

Status på og orientering om forhold vedrørende NaturNationalPark NNP 
Læsø.  

JAH fortæller at det er samme lovpakke og samme grundtænkning som 
NNP Tranum. NNP Læsø er blot 12-15 måneder senere i processen da 
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udpegningen er kommet senere. Vibeke L. Stoustrup er ansat som 
projektleder. I NNP Læsø er der nogenlunde de samme problemstillinger 
som i NNP Tranum. I NNP Læsø fylder problemstillingerne om 
dyrevelfærd mindre og der er lidt mere fokus på heste og ride muligheder. 
Udkast til forvaltningsplan skal være færdig inden udgangen af året.  

Generelt har NST VSY været og vil fortsat være aktive med offentlige 
møder og annoncering i aviser. 

https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturnationalpark-
laesoe-klitplantage/ 

5) 

Opfølgning på udpegning af et medlem fra Brugerrådet som repræsentant 
til den lokale projektarbejdsgruppe til Naturnationalpark NNP Læsø. 
Thomas E. Jensen indtræder som repræsentant Brugerrådet. Der er lagt stor 
vægt på at finde lokale øboere til den lokale projektarbejdsgruppe.  

6) 

 Indkommet spørgsmål om hegning. Thomas E. Jensen. Friluftsrådet. 
”Hvilke planer har Naturstyrelsen for hegning i fremtiden”. Thomas er ikke 
til stede men vi går ud fra at Thomas tænker på kreaturhegn. JAH svarer at 
Naturstyrelsen ingen nye eller andre planer har end det igangværende. Vi 
arbejder med hegn som det kendes i NNP og i urørt skov. Planer om nye 
hegn kunne opstå hvor et område kræver græsning af hensyn til naturpleje. 

7)  

Afsked med deltagerne fra kommunerne. Som tidligere omtalt ophører den 
kommunale repræsentation i Brugerrådet. Det er blot Sisse Lindholm fra 
Frederikshavn kommune som er til stede på dagens møde. Øvrige som vi 
siger farvel til er Jens Morten Hansen og Jørgen Bing. Baggrunden for 
ændringen er at Brugerrådet nu har eksisteret i 25 år gennem skiftende 
tider. I dag er der en anden og tættere dialog mellem NST og kommuner i 
projekter og det daglige arbejde således at repræsentation i et Brugerråd 
ikke er relevant på samme måde. Mere information følger snarest om den 
kommende sammensætning af Brugerrådets medlemmer.  

Tak for det lange gode samarbejde til alle.  

8) Eventuelt.  

Vi taler om Urørt skov. JAH skitserer kort forløbet indtil nu. Det har været 
en lang politisk proces som startede i 2016. Der skal udlægges i alt 75.000 
ha i Danmark. Der er sat navn på næsten det hele på NST areal. Der har 
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været megen omtale i pressen, men på det seneste er emnet blevet lidt 
overdøvet af NNP omtalen. Der er igangværende høring som også er sendt 
til lokale brugergrupper. I Vendsyssel er der udpeget 3 områder: Skagen 
plantage, Grishøjgård krat og Slotved dyrehave. I Skagen har der været 
afholdt offentlig vandring. JAH fortæller at området må forventes at blive 
vådere, men der er ikke nye formelle adgangsændringer i urørt skov. Der er 
indtil videre ikke lukket en eneste grøft. Drikkevandsboringer er reduceret. 
Bjergfyr erstattes løbende ved naturligt forfald til hjemmehørende arter. 
Naturstyrelsen fælder og udtager ikke-hjemmehørende arter som Sitka, 
Contorta og Omorika. Dette tømmer bliver anvendt til det som det er bedst 
egnet til ligesom man hidtil har gjort. Der blive lavet små indplantninger af 
nye frøkilder til eg, birk og bøg. De områder der er udpeget til urørt skov 
vil med stor sandsynlighed forblive som sådan. Da det er et langt 
tidsmæssigt på 100-300 år for at udvikle den ønskede biodiversitet. 

https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/uroert-skov/ 

Spørgsmål fra gruppen om hvor man kan finde informationer om arealer. 
Og i forlængelse af det en snak om behovet for og ønsket om en samlet 
national digital løsning som viser borgerne hvad der kendetegner det areal 
de står på mht ejerskab, beskyttelse, regler, oplevelser og arter. Kunne 
Naturstyrelsen lave en sådan platform? En sådan platform ville være i 
overensstemmelse med tidsånden, give forståelse og viden, skabe dialog og 
udnytte de teknologiske muligheder.  
 
Herunder eksempler på noget steder hvor man kan finde arealinformation: 
 
https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distributi
on 
 
https://dinnatur.miljoeportal.dk/ 
 
https://udinaturen.dk/map-page 
 
https://mst.dk/service/miljoegis/ 
 
 
Næste møde afholdes d. 18 april 2023.  
Dagsorden, tidspunkt og sted endnu ikke afklaret.  
 
 
 


