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Lildstrand, 18.11.2021 
Kære miljøminister Lea Wermelin! 
 
Mulig Naturnationalpark Vester Thorup 
 
Den 29.10.2021 sendte vi Dem en invitation til Lildstrand vedr. områdets udpegning som Naturnationalpark 
(NNP) Vester Thorup (VT). 
Den åbne invitation er endnu ubesvaret, så derfor genfremsender vi i håb om at få et svar – og en drøftelse 
af de problemstillinger, der opridses nedenfor.  
Det er en meget stor skuffelse for os, at NNP Vester Thorup ikke var på listen over de NNP’er, De har besøgt 
i forbindelse med naturvandringerne. Hvorfor? 
 
Adgangsforhold til bysamfund 
NNP VT har den helt særlige udfordring, at den ikke blot omfatter statslige arealer. Udover en række 
private matrikler placeret spredt i området omslutter planerne et helt bysamfund, fiskerlejet Lildstrand.  
En udpegning af NNP VT vil medføre, at Lildstrand, som ligger helt ude ved kysten med kun én tilkørselsvej, 
vil blive totalt indhegnet i NNP VT – med adgang til byen kun ”på eget ansvar”.   
Denne for fastboende, erhvervsdrivende, sommerhusejere, turister og øvrige besøgende på alle måder helt 
uacceptable situation vil vi meget gerne drøfte med Dem.  
 
Udvikling i landdistriktet og Dark Sky Park Thy 
I pressen har vi set udtalelser fra Dem om, at NNP’er bl.a. vil støtte udviklingen i landdistrikter.  
Omkring 2006 blev Lildstrand nærmest lagt øde af Folketingets nye kvotelovgivning. Kystbådene forsvandt. 
Fraflytning, forfald og generel recession overalt i Lildstrand-området.  
Målrettet borgerdrevet initiativ og projektudvikling har på få år vendt forfald til positiv udvikling inden for 
bosætning, erhverv, turisme og infrastruktur.  
Betalt primært via fondsstøtte, som beboerne selv har søgt hjem. Masterplan Lildstrand er udarbejdet 
ulønnet på beboernes eget initiativ og driver udviklingen.  
Områdets målrettede udviklingsplan og -indsats for den stille, bæredygtige turisme på stedets og naturens 
præmisser har høstet anerkendelse i forskerkredse, jf. vedlagte artikel i det anerkendte internationale 
tidsskrift Elsevier.  
En udpegning af NNP VT vil betyde et voldsomt tilbageslag for de udviklingsplaner, der understøtter 
bosætning, erhverv og bæredygtig turisme. Kun få vil bo i/holde ferie i en indhegning, hvor adgang til det, 
der engang var fri og fredet natur, ”sker på eget ansvar” og gennem klaplåger?  
Faktuelt: Et rammeprojekt i Lildstrand-området, jf. Masterplan Lildstrand, er international certificering som 
Dark Sky Park Thy – en bæredygtig attraktion med fokus på natur og biodiversitet. Der findes ca. 20 
sådanne parker i Europa. Efter flere års indsats – i samarbejde med Naturstyrelsen Thy, som støtter 
projektet!! – har arbejdsgruppen i Lildstrand opnået forhåndsgodkendelse af arealet Bulbjerg-Troldsting-
Lildstrand hos International Dark Sky Association og har skaffet fondsmidler til udarbejdelse af den endelige 
ansøgning. Planen var, at certificering skulle være i hus ultimo 2022. – En certificering, som turistmæssigt vil 
være til gavn for ikke blot Lildstrand-området, men for hele Nordthy, Thisted Kommune og – ikke mindst – 
Nationalpark Thy. Og ikke mindst til gavn for naturen, hvor flora og fauna har brug for det nattemørke, der 
er mindst lige så truet som biodiversiten. Udpeges NNP VT, vil det betyde dødsstødet for hele dette 
årelange udviklingsarbejde. En Dark Sky Park kan ikke forenes med natlige besøg hos store græssere i en 
indhegning. Og parken kan ikke flyttes til en anden lokalitet. Det er ikke et besøgscenter. Det er en 
lokalitet med det dybeste, naturlige nattemørke – ikke noget, man kan bygge, købe eller forhandle sig til. 
Det findes lige her, ved Bulbjerg, med dokumenteret dybt nattemørke! 

http://www.hawboerne.dk/
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Debatten om NNP’er raser over hele Danmark. I Lildstrand værner vi alle om naturen og ønsker at fremme 
bæredygtighed og biodiversitet. Men vi deler énstemmigt modstandernes synspunkter, idet vi ikke ønsker 
vores frie natur – og os selv - indhegnet og den naturligt forekommende vildtbestand fortrængt af ikke-
hjemmehørende dyr.  
 
Det er dog ikke disse generelle forhold, vi ønsker at debattere med Dem ved et evt. besøg i Lildstrand. Det 
er de to overskrifter Adgangsforhold til bysamfund samt Udvikling i landdistriktet og Dark Sky Park Thy, 
som er helt særlige udfordringer for netop NNP VT, og som derfor har krav på ministerielt fokus inden 
udpegning af NNP’er  
 
Hvis De ikke kan afse tid i kalenderen til et besøg i Lildstrand, inden udpegning finder sted, beder vi om en 
besvarelse vedrørende de to nævnte helt specifikke problemstillinger. Og at overveje de nævnte forhold 
inden udpegning af NNP’er. 
 
 
Med venlig hilsen 
Hawboernes Forening, Lildstrand 
Bestyrelsen 
www.hawboerne.dk 
hawboerne@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag:  
• Masterplan Lildstrand 
• Politisk opbakning Masterplan Lildstrand 
• Forskningsartikel: “A coalition for ‘small tourism’ in a marginal place: Configuring a geo-social position”, 

Elsevier, Journal of Rural Studies 87 (2021) 169–180                        
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