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Møde i projektgruppen for NNP Tranum. 2. juni 2022 kl. 17.00-20.00 

 

  

 

Mødet blev afholdt på Tranum Strand Kursus- og Feriecenter, Strandvejen 83, 9460 Brovst 

 

Deltagere:  

Susanne Hedegaard, Campingpladsnetværk i Jammerbugt 

Lisa Kronborg Sørensen, Tranum Landsbyråd 

Peter Lund Kristensen, DOF Nordjylland 

Søren Rosenberg, DN Jammerbugt 

Asger Nielsen, Naturnationalpark Tranums Venner 

Søren Ingerslev Himmelstrup, AMU Nordjylland (Sandmoseskolen) 

John Lambertsen, Ja tak til natur NEJ TAK til en indhegnet naturnationalpark Tranum 

Peter Vejlø Vestergaard, Friluftsrådet Nordvest 

Christian Holm, Islænderklubben Ægir 

 

Vibeke Lei Stoustrup, Naturstyrelsen Vendsyssel 

Helle Lyngbak, Naturstyrelsen Vendsyssel 

 

 

Afbud: 

Peter Holm, Danmarks Jægerforbund kreds 1 

Poul Bobach, Aalborg Orienteringsklub 

Mette Hedegaard, Klithuse Militaryklub 

Bjarke Lauersen, LandboNord 

Ditte Scharnberg, Sommerhusgrundejerforeningerne 

Michael Krogsgaard, Jammerbugt Kommune 

Gitte Clausen, Jammerbugt Kommune 

Margrethe Hejlskov, Jammerbugt Kommune 

 

 

Referat: 

 

1. Velkomst ved Jesper Blom-Hansen, Naturstyrelsen Vendsyssel 

 

o Jesper Blom-Hansen var forhindret i at deltage i mødet. Helle Lyngbak bød 

velkommen  
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2. Orientering om politisk beslutning om projektgruppens sammensætning og fortsættelse ved 

Helle Lyngbak, Naturstyrelsen Vendsyssel 

 

o Det er på nationalt plan besluttet, at arbejdet i projektgrupperne for 

naturnationalparkerne i Danmark fortsættes frem til indvielsen af hver enkelt 

naturnationalpark. 

 

Der blev fra Danmarks Naturfredningsforening og Naturnationalpark Tranums 

venner ytret ønske om, at arbejdet i projektgruppen tillige fortsættes efter indvielsen 

 

o Det er ligeledes på nationalt plan besluttet, at et antal navngivne organisationer skal 

tilbydes repræsentation i alle naturnationalparkers lokale projektgruppe. I Tranum 

betyder det, at BUPL, Dansk Cykleunion, DIF og FDF Pandrup inviteres til at deltage i 

projektgruppen 

 

o Det aftaltes i projektgruppen, at de nye meldinger om projektgruppens virke og 

sammensætning giver anledning til, at gruppens deltagere har mulighed for at 

udskifte nuværende repræsentant, hvis ønsket 

 

 

3. Udkast til projekt- og forvaltningsplan for Naturnationalpark Tranum er sendt i høring. 

Orientering om høringsperiode og efterfølgende proces ved Helle Lyngbak, Naturstyrelsen 

Vendsyssel 

 

o Proces for høringsperiode blev gennemgået: 

o Frist for indsendelse af høringssvar – 7. juli 2022 

o Høringssvar behandles i Naturstyrelsen frem til udgangen af august 2022 

o Herefter politisk behandling og godkendelse af den reviderede projekt- og 

forvaltningsplan 

 

o Den plan, der er sendt i høring, findes på naturstyrelsens høringsside: 

https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturnationalparker/hoer

ing-af-tre-projektforslag/ Man kan komme ind på høringssiden fra 

https://nst.dk/tranum  

 

På høringssiden findes nederst et digitalt kort, hvor man kan se og zoome ind på 

forskellige kortlag (hegn, låger, stier mv.) 

 

o Projektgruppen blev kort præsenteret for, hvilke myndighedsopgaver der følger, når 

projekt- og forvaltningsplanen er endeligt vedtaget, og før naturnationalparken kan 

etableres. 

 

 

4. Projekt- og forvaltningsplan. Gennemgang og drøftelse af indhold – særligt ændringer siden 

sidst ved Helle Lyngbak, Naturstyrelsen Vendsyssel 

 

Naturstyrelsen Vendsyssel noterer de enkelte interessenters bemærkninger til 

afsnittene, men det skal bemærkes, at forslag til ændringer skal indsendes som 

høringssvar 

 

 

https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturnationalparker/hoering-af-tre-projektforslag/
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturnationalparker/hoering-af-tre-projektforslag/
https://nst.dk/tranum
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o Dyr og hegn: 

Hegnslinjen er efter dialog med Tranum Klit Camping og Rødhus Klit Camping 

justeret rundt om campingpladserne 

 

Det kan være lidt svært at læse, hvor mange dyr, der planlægges sat ud i 

naturnationalparken. Udgangspunktet er et maksimalt græsningstryk i 

nationalparken på ca. 40 kg dyr pr. hektar (incl. hjortevildt), når alle dyr er sat ud. Der 

startes med et lavere græsningstyrk, så der fra starten kun udsættes ca. halvdelen af de 

dyr, der ifølge planen skal være på arealet.  

 

Naturnationalpark Tranums Venner ønsker, at der kan sættes hopper ud i 

naturnationalparken 

 

Ja tak til Natur, NEJ TAK til en indhegnet naturnationalpark i Tranum ønsker, at 

beredskabsplanen for dyreholdet i naturnationalparken (f.eks. fodring i akutte 

situationer) fremgår i sin færdige form i projekt- og forvaltningsplanen 

 

Der var i projektgruppen ønske om, at foder til akutte situationer (hø eller wrap) 

høstes uden for naturnationalparken. Hvis foderet høstes på Naturstyrelsens arealer, 

men uden for naturnationalparken (f.eks. brakpudsning) er der fortsat styr på 

(natur)kvaliteten af foderet  

 

 

o Friluftsfaciliteter 

 

Der etableres korte vandreruter ved de fire hovedindgange. To steder arbejdes særligt 

med tilgængelighed for bevægelseshæmmede 

 

Hvor det er muligt, placeres et eller flere udsigtspunkter i tilknytning til 

hovedindgangene 

 

Der etableres en lang vandrerute, der forbinder hovedindgangene (trampesti) 

 

Der etableres nye primitive teltpladser langs trampestien som erstatning for fri 

teltning 

 

Der etableres riderutesløjfer i Koldmoseområdet bl.a. til glæde for Klithuse Military 

Klub. Naturstyrelsen er bekendt med, at løsningen ikke er lige så attraktiv for KMK 

som nuværende muligheder for ridning i hele Tranum Klitplantage. Det er fortsat 

lovligt at ride som i dag, men det anses ikke formuligt, når der udsættes heste i 

naturnationalparken 

 

Der er sket ændringer i placering, antal og størrelse på faunalommer (tidligere 

stilleområder)  

 

DOF Nordjylland påpeger, at man mener, det er vigtigt at huske tilgængelighed for 

ældre og mennesker med handicap, også på den lange vandrerute, og at det er vigtigt 

at styre færdslen i naturnationalparken (f.eks. via grusbelagte stier), så arter ikke 

forstyrres 
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Sandemoseskolen gør opmærksom på, at såvel brede stier som trampestier ’styrer’ 

færdslen, så sårbare områder kan beskyttes 

 

Friluftsrådet Nordvest gør opmærksom på, at det er vigtigt, at stier er synlige og 

logiske, og at der er ønske om også at kunne cykle i området og ikke kun på veje uden 

for området (der er ikke særligt ønske om faciliteter til mountainbikes) 

 

Naturnationalpark Tranums Venner og DN Jammerbugt gør opmærksom på 

vigtigheden af, at der tages hensyn til forstyrrelse, når udsigtspunkter placeres. DOF 

Nordjylland supplerer med, at der også skal tænkes over verdenshjørnerne, så man 

reelt kan se noget fra udsigtspunkterne (for solen) 

 

Tranum Landsbyrådspørger ind til muligheden for at vandreruter i Naturnationalpark 

Tranum kan certificeres 

 

Campingpladsnetværk i Jammerbugt er bekymret for placering af nye shelterpladser / 

primitive overnatningspladser teltplads i forhold til konkurrence med 

campingpladserne (også en problematik omkring ”gratister” i baderum m.v. på 

campingpladserne). Desuden gjorde man opmærksom på, at den primitive 

overnatningsplads ved Bredesande er placeret, hvor der i dag er brunstplads for 

krondyr og dådyr. 

 

 

o Hydrologi 

 

Der er ikke ændret i hydrologiafsnittet siden forrige udkast til projekt- og 

forvaltningsplan 

 

Ja tak til natur NEJ TAK til en indhegnet naturnationalpark i Tranum spurgte ind til, 

hvorfor foranalysen, der er udarbejdet i forbindelse med projektudviklingen, ikke er 

med i projekt- og forvaltningsplanen (evt. som bilag) 

 

 

Ja tak til natur NEJ TAK til en indhegnet naturnationalpark i Tranum synes, det bør 

fremgå af projekt- og forvaltningsplanen, at der er tale om store investeringer (3 mio. 

kr.), når grøfter i naturnationalparken skal nedlægges. Naturstyrelsen undersøger, om 

foranalysen kan lægges på hjemmesiden, så alle har adgang til den. 

 

 

o Skov og træer 

 

Afsnittet er stort set ikke ændret siden forrige udkast til projekt- og forvaltningsplan 

 

Projektgruppen bemærker, at tidsplan for skovning ikke fremgår af planen 

 

 

o Biodiversitetsfremmende tiltag 

 

Afsnittet er stort set ikke ændret siden forrige udkast til projekt- og forvaltningsplan 
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Drøftelse af, om sommergræsning i perioden fra indvielse til fuld indfasning af 

helårsgræsning er hensigtsmæssigt, og hvordan det evt. skal foregå 

 

Spørgsmål om, om der laves nul-punktsmåling af biodiversitet før ændring af 

græsning i naturnationalparken 

 

 

o Generelle bemærkninger 

 

Flere i projektgruppen påpeger, at generelle afsnit, som er ens for alle 

naturnationalparker, fylder for meget. Man mener, at projekt- og forvaltningsplanen 

bør være mere specifik for den enkelte naturnationalpark 

 

Flere i projektgruppen påpeger, at metode for monitering og nulpunktsmålinger 

fortsat ikke er beskrevet i projekt- og forvaltningsplanen 

 

Naturnationalpark Tranums Venner ønsker, at IUCN II-certificering bliver et 

udviklingsmål, og ikke kun nævnes i projekt- og forvaltningsplanen som en mulighed, 

der undersøges 

 

Naturnationalpark Tranums Venner og DN Jammerbugt mener ikke, det skal være 

muligt at lave reguleringsjagter i naturnationalparken. I stedet ønskes muligheder for 

at regulere / kompensere udenfor naturnationalparken 

 

 

5. Offentligt arrangement om Naturnationalpark Tranum 13. juni 2022 ved Helle Lyngbak, 

Naturstyrelsen Vendsyssel 

 

o Arrangementet afvikles med en kort vandring og herefter boder med forskellige 

emner, hvor alle har mulighed for at stille spørgsmål til fagfolk fra Naturstyrelsen 

 

o Forslag fra projektgruppen: Tag et hegn med som illustration 

 

o Husk gode, store kort, hvor man kan se de planlagte adgange til naturnationalparken 

 

 

6. Fremtidige aktiviteter i projektgruppen. Drøftelse af ønsker og idéer til projektgruppens 

fortsatte virke ved Helle Lyngbak, Naturstyrelsen Vendsyssel 

 

o Drøftelse af Projektgruppens funktion frem til indvielsen af Naturnationalpark 

Tranum. Der er stemning for: 

 

Møde med gennemgang af høringssvar, når høringsperioden er afsluttet 

 

Gennemgang af emner og temaer, der ikke er en del af projekt- og forvaltningsplanen 

som for eksempel hugstplanlægning, indvendige hegn, detaljer om 

biodiversitetsfremmende tiltag, beredskabsplan for kreaturer og heste med videre 

 

Fremdrift i myndighedsbehandlingen 
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Fælles fagligt arrangement for projektgrupper fra flere naturnationalparker med 

stærke oplægsholdere (viden og fagligt fundament) 

 

Åbent projektgruppemøde, hvor flere fra lokalsamfundet præsenteres for fagligt 

foredrag om for eksempel biodiversitet 

 

Frivillighed og involvering efter indvielsen af Naturnationalpark Tranum 

 

 

7. Eventuelt 

 

o På opfordring fra DN Jammerbugt hermed link til Natur på Tværs’ lille tegnefilm om 

genforvildning: https://youtu.be/GXdhsy8YGKs 

 

Natur på Tværs er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner og Business 

Region North Denmark 

 

https://youtu.be/GXdhsy8YGKs

