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Møde i projektgruppen for NNP Tranum. 24. august 2022 kl. 17.00-20.00 

 

  

 

Mødet blev afholdt på Naturcenter Fosdalen, Fosdalvej 69, 9460 Brovst 

 

 

Deltagere: 

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 

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

Christina Pedersen, Naturnationalpark Tranums Venner 

Susanne Hedegaard, Campingpladsnetværk i Jammerbugt 

Bjarke Lauersen, LandboNord  

Maria Elbæk, Danmarks Vilde Natur 

Gitte Clausen, Jammerbugt Kommune 

Margrethe Hejlskov, Jammerbugt Kommune 

 

 

Afbud: 

Lisa Kronborg Sørensen, Tranum Landsbyråd 

Bettina Brøndum Andersen, Udvikling Han Herred 

Mette Hedegaard, Klithuse Militaryklub 

Søren Ingerslev Himmelstrup, AMU Nordjylland (Sandmoseskolen) 

Ditte Scharnberg, Sommerhusgrundejerforeningerne 

Thomas E Jensen, Brugerrådet for Naturstyrelsen Vendsyssel 

Torben Kielgast Lauritsen, DGI Nordjylland  

Michael Krogsgaard, Jammerbugt Kommune 

 

 

Referat: 

 

1. Velkomst ved Jesper Blom-Hansen, Naturstyrelsen Vendsyssel 

Jesper Blom-Hansen bød velkommen til projektgruppen og særligt velkommen til gruppens to 

nye medlemmer, Maria Elbæk, Danmarks Vilde Natur og Christina Pedersen, 

Naturnationalpark Tranums venner 
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2. Ændringer i projektgruppen ved Helle Lyngbak, Naturstyrelsen Vendsyssel 

Helle Lyngbak orienterede om, at BUPL, DIF, DCU og FDF Pandrup med baggrund i 

ministerens beslutning om, hvem der skal tilbydes plads i naturnationalparkernes 

projektgrupper, har fået invitation til at deltage i projektgruppen for Naturnationalpark 

Tranum. De fire inviterede har ikke reageret på Naturstyrelsens henvendelser, og forventes 

herefter ikke at være interesserede i at lade sig repræsentere. 

 

 

3. Siden sidst i naturnationalparken. Orientering og drøftelse ved Helle Lyngbak, 

Naturstyrelsen Vendsyssel 

 Der var i projektgruppen generelt tilfredshed med det offentlige arrangement i 

Naturnationalpark Tranum 13. juni 2022. Særligt syntes man, at dialogen og muligheden 

for at stille spørgsmål og få svar ved Naturstyrelsens medarbejdere i de opstillede boder 

fungerede godt. 

 Sommeren 2022 har været tør, og Naturstyrelsen orienterede om, at det har været 

nødvendigt af dyrevelfærdshensyn at acceptere, at forpagtere af græsningsarealer har 

taget dyr hjem tidligere end aftalt. 

 I øjeblikket kører to skovningsmaskiner (fælde-bunkelæggere) i Tranum Klitplantage. 

Skovningen er uafhængig af, at der skal være naturnationalpark i området. Der skoves 

primært sitkagran til flis. 

 Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet har for Naturstyrelsen udarbejdet en 

vidensyntese vedrørende ”Systemer af relevans for vurdering af dyrevelfærden hos store 

græssere i de kommende naturnationalparker” (link: 

https://pure.au.dk/portal/files/278633797/Vidensyntese_Systemer_af_relevans_for_vu

rdering_af_dyrevelf_rden_hos_store_gr_ssere_med_bilag.pdf ) 

 

 

4. Høringssvar. Gennemgang af svarene, Naturstyrelsens faglige overvejelser og 

processen frem mod en endelig vedtagelse af projekt- og forvaltningsplanen ved 

Helle Lyngbak, Naturstyrelsen Vendsyssel 

Der er i alt indkommet 115 høringssvar vedrørende Naturnationalpark Tranum. Heraf er 42 

korte ”nej tak” svar, der i det omfang, der er argumenteret for, at man ikke ønsker 

naturnationalpark i området, primært har ophæng i friluftsliv, hegn eller dyrevelfærd. 

 

I de lidt længere svar præsenteres ønsker og idéer til ændringer i projekt- og 

forvaltningsplanen, kritik af hele eller elementer i planen, bekymringer om ændringerne i 

driften af arealerne, opbakning til projektet, konkrete spørgsmål og konkrete ændringsforslag 

til tekst og kortmateriale. 

 

Høringssvarene er først og fremmest koncentreret om emnerne: 

 

 Dyr og hegn 

 Friluftsfaciliteter 

 Hydrologi 

 Skov og træer 

 Biodiversitetsfremmende tiltag 

 Borgerinddragelse 

 

Jammerbugt Kommune har indsendt et officielt høringssvar, der gør opmærksom på, at 

kommunen under de nuværende forudsætninger ikke ønsker en naturnationalpark i området. 

 

https://pure.au.dk/portal/files/278633797/Vidensyntese_Systemer_af_relevans_for_vurdering_af_dyrevelf_rden_hos_store_gr_ssere_med_bilag.pdf
https://pure.au.dk/portal/files/278633797/Vidensyntese_Systemer_af_relevans_for_vurdering_af_dyrevelf_rden_hos_store_gr_ssere_med_bilag.pdf
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Som svar på spørgsmål fra et medlem af projektgruppen orienterede Jesper Blom-Hansen om, 

at det, hvis det senere måtte blive aktuelt at udsætte reproducerende dyr i Naturnationalpark 

Tranum, kun ville kunne ske efter en proces, hvor offentlighed og interessenter involveres. 

 

 

5. Fremtidige aktiviteter i projektgruppen. Datoforslag og mødeindhold ved Helle 

Lyngbak, Naturstyrelsen Vendsyssel 

Projektgruppen aftalte at reservere torsdag den 3. november kl. 17.00-20.00 til møde i 

projektgruppen. Mødet aflyses, hvis det ikke er relevant at mødes. 

 

Helle Lyngbak vil løbende orientere projektgruppen pr. mail, hvis processen, der følger i 

kølvandet på den offentlige høring, kaster nye beslutninger af sig. 

 

Der arbejdes videre med den liste af idéer til møder/arrangementer i projektgruppen, som 

blev udarbejdet på seneste møde (02.06.2022): 

 

 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 

 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 

 

Herudover blev det fra projektgruppen foreslået, at man (mange af projektgruppens 

medlemmer) gerne deltager som panel i et offentligt møde, hvor blandt andet den lokale 

borgerinddragelse kan være et punkt på dagsordenen. 

 

 

6. Eventuelt 

Opfordring til, at slides og kort fra mødet sendes med ud sammen med referatet. 

 


