
 

 

Input til Planstrategi 2020: Indsendt tekst til Thisted Kommune, bilagt Masterplan Lildstrand: 
 
Lildstrands Masterplan 2018-2030 indeholder turismepolitiske overvejelser og strategisk 
landsbyplanlægning. Der er tænkt i synergier og helheder, i bæredygtighed og stedbundne potentialer - for 
lokalområdet, for Nordthy og for hele Thy. Lildstrand udvikler sig positivt i takt med realisering af lokale 
projekter i masterplanen: madpakkehus og kystterrasser på Lildstrand Landingsplads, naturgenopretning, 
Kreativitetshus, historieformidling i samarbejde med Museum Thy m.fl.  
 
I Masterplanen indgår desuden to projekter, som rammesætter ikke alene Lildstrand, men også Nordthy, 
Thy, Nationalpark Thy, kystbyerne:  
 
1: Udvidelse af Nationalpark Thy og "Danmarks største vildmark" med hele 59 km2 fredet klithede fra Vigsø 
til Bulbjerg - foreslået som Nationalparkens "stillekupé" langs Danmarks længste ubebyggede kyststrækning 
og med fuglefjeldet Bulbjerg på kommunegrænsen mellem Thisted og Jammerbugt kommuner som 
markant afslutning på Nationalpark Thy . 59 km2 arealforslag på matrikelniveau er udarbejdet af Lildstrand-
arbejdsgruppen og indgivet til nationalparkens bestyrelse i 2018. Udvidelse vil betyde ny branding og større 
oplevelsespotentiale i Nationalpark Thy, især for det voksende turistsegment, som tiltrækkes af den stille 
turisme med god plads og ro til eftertanke. Thisted Kommunes vestkyststrækning med de seks kystbyer vil 
være samlet i en meningsfuld fælles nationalparkramme defineret af hav, klithede og kystfiskerkultur. 
 
2: "Dark Sky Thy" ved Bulbjerg-Lildstrand. Internat. certificering til beskyttelse af nattemørket, hvor 
Bulbjerg-Lildstrand er et af Danmarks mest nattemørke områder. Arealforslag fra Lildstrand-
arbejdsgruppen til Dark Sky Thy er godkendt af International Dark Sky Association i Arizona og af 
Naturstyrelsen Thy og ses som et forventet hotspot i projekt "Kystsporet". Der findes ca. 80 Dark Sky Parks 
på verdensplan, heraf 17 i Europa og kun én i Danmark/Norden: Møn.  
Dark Sky Thy vil danne et stort potentiale for bæredygtig helårsturisme og international branding af Thy (og 
af Nationalpark Thy, hvis lokalområdet optages i nationalparken!).   
 
De to rammesættende projekter byder ind på hele tre af planstrategiens otte fokusområder (Turisme-
Kystbyer-Natur) med helheder og synergier - for en beskeden investering og i respekt for balance mellem 
beskyttelse og benyttelse. 
 
Projekterne er nærmere beskrevet i vedlagte Masterplan Lildstrand version 5.0 august 2020. Resumé af 
planen findes på side 3. Udarbejdelse og revision af Masterplan samt øvrigt udviklingsarbejde sker i regi af 
Hawboernes Forening, Lildstrand, https://hawboerne.dk/masterplan. Lildstrand indgår tillige i samarbejdet 
"Kystbyernes Netværk".  https://www.kystbyerne.dk/  
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