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Naturnationalpark Tranum 
I juni 2020 indgik regeringen en aftale med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet om at igangsætte 

forberedelsen af naturnationalparker i Danmark. I april 2021 offentliggjorde regeringen sammen med aftalepartierne 

beslutningen om, hvor de tre næste naturnationalparker skal placeres. Det drejer sig om Almindingen på Bornholm, 

Stråsø mellem Herning og Holstebro, samt Tranum ved Jammerbugten. 

 

Projektbeskrivelse/høringssvar 

Nu er der på baggrund af overstående udarbejdet en projektbeskrivelse i udkast for Naturnationalpark Tranum af 

Naturstyrelsen. Projektet beskrivelsen kan læses på Naturstyrelsens hjemmeside. Det er denne projektbeskrivelse, 

som den enkelte kan fremsende høringssvar til nu og frem til 7. juli 2022. Proceduren for fremsendelse af høringssvar 

er beskrevet på Naturstyrelsens hjemmeside.  

 

Grundejerforeninger 

De nærmeste fire grundejerforeningen (Tranum Ejstrup Strand, Holger Bujes Mark, Rødhusparken og Under Lien, 

Slettestrand) til Naturnationalpark Tranum har udpeget en person som har repræsenteret de fire foreninger i 

projektgruppen Naturnationalpark Tranum. Det er grundejerforeningen Tranum Ejstrup Strand som har repræsenteret 

de 4 foreninger på udmærket vis i projektgruppen.   

 

Dialogmøde 

Den 13. juni stillede Naturstyrelsen sig til rådighed i et såkaldt dialogmøde. Mødet forgik i naturen omkring p-pladsen 

ved udsigtspunktet. Der var ca. 110 mennesker med den borgmester Mogens Christen Gade i spidsen som deltog i 

mødet.  

Mødet startede med et kort oplæg fra Skovrider Jesper A. Blom-Hansen Naturstyrelsen/Himmerland. Derefter en 1 km 

lang tur i området, med korte stop, hvor forskellige natur og kommende projekter blev påvist i naturen. Såsom en 

sti/vej for gangbesværet personer og en aktiv udligning af skarpe skovlinjer til fordel for mere flydende overgang til 

klitlandskabet. 

Efter påvisning i landskabet havde naturstyrelsen opstillet 5 stationer, hvor der var mulighed for at stille spørgsmål til 

personalet fra Naturstyrelsen og få deres svar/syn på de mangeartede spørgsmål.  

De 5 stationers overordnede emner var:  

1. Skov og træer, 2. Dyr og hegn, 3. Biodiversitet og hydrologi, 4. Friluftsliv, 5. Stort og småt. Der var mange gode 

spørgsmål og debatter ved de 5 stationer. Indimellem blev der også talt med store og tydelige bogstaver på 

stationerne, når der ikke var helt enighed mellem mødedeltagerne og Naturstyrelsens personale. Der var meget fokus 

på dyrevelfærd og de hydrologiske forhold.    

 

Jammerbugt kommune 

Borgmester Mogens Christen Gade Venstre og Gruppeformand Anne-Mette Ulstrup Dansk Folkeparti i Jammerbugt 

Kommune har netop udsendt kommunens bemærkninger til projektforslaget den 10. juni i Jammerbugt Posten. 

”Efter en lang proces er Projektforslaget for Naturnationalpark Tranum sendt i officiel høring. 

Naturnationalpark Han Herred, det oprindeligt indsendte forslag til Miljøministeren fra Jammerbugt Kommune, var 

tænkt som et lokalt og kommunalt decentralt projekt. 

Det Projektforslag, vi nu indsender vores høringssvar på, er i stedet endt med at blive det modsatte, nemlig et centralt 

og statsligt projekt uden den nødvendige lokale opbakning. Derfor er dette officielle høringssvar fra Jammerbugt 

Kommune negativt. 

Vi ønsker ikke en Naturnationalpark Tranum på de beskrevne vilkår! 

Vi har hele vejen frem til høringsfasen ønsket en direkte politisk dialog med Ministeren og Regeringen om de lokale 

bekymringer forinden høringsmaterialet blev udsendt.” 


