
NNP Vester Thorup 
 

Jørgen Jensen  
 

06.38 (for 4 
minutter 

siden) 

 
 

 

 

 

Hej, 

  

jeg vil gerne udtrykke min skarpeste modstand mod NNP i deres nuværende ”konstruktion”, al 
hegning for udsætning af store græssere er mod den frie bevægelighed i vores fælles natur 
(statsskovene). Alle os der går en tur med hund, cykler og rider i vores fælles natur kan ikke gøre 
dette uden en eller anden form for risiko. 

Jeg er sikker på at de mennesker der har fået disse ideer ikke kan være naboer til vores natur, så 
ville de aldrig være kommet med sådanne forslag. Det er noget af det sidste vi i ”udkantsdanmark” 
har tilbage – vores natur – der her tages fra os. 

  

Der er ingen evidens for NNP, tværtimod er der masser af modargumenter fra promenente 
biologer, forskere og andre som skyder projektets form helt til hjørne, men det er en lang historie 
som i sikkert kender til. Ligeledes er det også en slem regning i vores CO2 regnskab som forslaget 
er lige pt. 

  

Håber at kunne nå frem til ”cirkusset/skuespillet” som der bliver afholdt for os, men er ikke sikker, 
derfor denne mail. 

  

Mvh 

Jørgen Jensen 

Ellidsbølvej 37 

9690 Fjerritslev 

22 96 85 97 

  

  

  



 

 

 

7. nov. 2021, 21.56 

NATURNATIONALPARK 

 

  



 

  



 

  



Protest ang. naturnationalpark Lild Strand/Bulbjerg/Vester Thorup 
 
Som beboer og bruger af dette fantastiske område gennem 24 år har vi stor bekymring for området 
især pga indhegning og udsætning af store græssende dyr i forbindelse med forslag om at 
omdanne store uberørte naturområder til naturnationalpark. 
 Følgende bekymrer os særligt 
 
 

1. Fri bevægelighed for den store nuværende bestand af krondyr, rådyr og dådyr vil 
indskrænkes betydeligt. 

2. Brugere, som vandrere, mountainbikere, hundeluftere, ryttere og andre der nyder den flotte 
og varierede natur, vil blive forhindret i at bruge området. Ingen vil gå ind i et hegn, hvor der 
F.eks er køer med kalve eller tyre. Nu er der mange vandreruter, cykelruter og rideruter, 
som ikke vil kunne bruges, hvis forslaget vedtages. 

3. Vi er mange mennesker, der bor  inde midt i det berørte område, og vi vil overhovedet ikke 
bryde os om at blive “hegnet inde eller ude “. 

4. De mange penge kunne bruges ikke til hegn, men til at finansiere en udvidelse af 
nationalpark Thy mod Bulbjerg eller måske endnu længere mod øst. 

5. Vi vil gerne se en undersøgelse eller anden videnskabelig bevisførelse, der klart viser, at 
indhegnede store græssende dyr forøger biodiversiteten. For os lyder det nemlig som mere 
kultur og ikke mere natur.  

 
Kort sagt: vi synes, at et uspoleret naturområde, bliver omdannet til en form for landbrug, hvor det 
vil blive meget svært at færdes ubesværet for offentligheden, pga hegn og store græssende dyr, 
der ikke naturligt hører hjemme! 
 
Mange hilsener Gitte og Finn Stæhr, Strandvejen 83a, Lild Strand 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

 

 

 

  



Naturnationalpark - helt klart imod 
Indbakke 

   
man. 8. nov. 
10.27 (for 3 
dage siden) 

 
 

 

 

 

Jeg kan ikke deltage i mødet den 10/11-2021 med Naturstyrelsen. 

  

Området skal ikke indhegnes. Indhegner man vild natur får man en ”kunstig skabt” natur – og det 
er der vel ingen der ønsker. Naturstyrelsens opgave må være at beskytte den eksisterende natur, 
og ikke at forme den efter egne ønsker/interesser. Der er masser af vilde dyr i området, og de skal 
kunne bevæge sige frit fra Agger Tange til Skagen. I øvrigt har der ikke været fritlevende vilde 
elge, heste m.m. i Danmark stort set siden stenalderen, og da så landet noget anderledes ud. 

  

Der skal lægges pres på de lokale folketingsmedlemmer/ministre, for at lægge pres på 
miljøministeren, der åbenbart har været ude at se, hvordan der ser ud i området. 

  

Med venlig hilsen 

  

Kurt Bisgaard Larsen 

Rørslettevej 16 

7741 Frøstrup 

 
 





Nej til Naturnationalpark Vester Hanherred (Bulbjerg) 
I 

 
 man. 8. nov. 

11.20 (for 3 
dage siden) 

 
 

 

 

Efter en grundig gennemgang af forslaget til Naturnationalpark er min konklusion: 

NEJ tak til naturnationalparken. 

  

Jeg er desværre forhindret i at deltage i borgerhøringen om NNP Vester Thorup onsdag den 10. 
november 2021. 

  

Med venlig hilsen 

  

Bent Iversen 

Janus la Cours Gade 18 st.mf. 

8000 Aarhus C 

  

Sommerhusadresse: 

Horsbakkevej 2 

Lildstrand 

7741 Frøstrup 

  

 

 



 

  



Re: Naturnationalpark Vester Hanherred (Bulbjerg) - 
borgerhøring 10.11.2021, kl. 14 
Indbakke 
 
Anita Schulin 
 

14.26 (for 6 timer 
siden) 

 
 
 

 
 

Kære  Hawboernes Forening, 
 
Jeg kan ikke komme til borgerhøring om NNP Vester Thorup onsdag den 10.Nov kl.14.-17 med start for 
enden af p-pladsen for enden af Ellidsbølvej  
 
Jeg er stadig og totalt  IMOD en mulig “ Natur-Nationalpark Vester Thorup”. 
 
Det er jeg fordi der skal blive opført et……….. 65 langt hegn rundt om området Vester Thorup-Lildstrand og 
med det hegn også udsættelse af græssende dyr. Dette betyder at vi bliver spærret inde bag hegnet og man 
ikke kan bevæge sig frit inden for og ud  udenfor området. Der vil komme en masse regler og restriktioner 
som jeg er totalt imod. 
Bare spørg  på Djursland ……..med den National Park de vil indføre der, …………….hvor de lokale beboere 
IKKE mere frit kan bevæge sig igennem med heste og hunde fordi der skal tages hensyn til de dyr der er sat 
ud i den store indhegning. De må slet ikke gå igennem . Der har netop været høringer hvor de lokale 
beboere er meget utilfredse fordi ingen informerede dem om hvad det i virkligheden betyder når man laver 
en hegnet Nationalpark. 
 
Jeg vil på det skarpeste advare mod endnu en national park ved Bulbjerg Lildstrand. 
 Området er jo allerede fredet så hvorfor skabe et lukket område når charmen ved Bulbjerg-Lildstrand netop 
er den frie bevægelighed på dette storslåede fredede område for dyr og mennesker.. Jeg vil ikke for 
endnu  et lukket reservat for biologer og en måske en delvis masse- turisme som i Hanstholm/ Nationalpark 
Thy. Det er rigeligt at der allerede ligger en National Park der. 
 
Jeg kan bedre  tilslutte mig Masterplan Lildstrand ,med Lildstrand identitet som en stillekupe på den jyske 
vestkyst. 
 
Med mange venlige hilsener 
Anita 
 
Anita Schulin  
Strandvejen 85, 
Lildstrand 
7741 Frøstrup 
 
 
VIGTIGT….P.S. Hawboernes Forening dette er skrevet igen for at I kan aflevere denne min protest til 
Naturstyrelsen…….(.onsdag den 10.Nov. ) 
 
Med mange venlige hilsner  
Anita Schulin 
  



Nej Tak til hegn langs Lild strand 
Naturnationalpark 
 
 
 

17.58 (for 2 timer 
siden) 

 
 
 

 
 

Hej . 
Har haft skrevet en mail ,men glemte Adressen. Derfor ny mail. 
Kan desværre ikke være med på vandre tur , da der er valgt et tidpunkt hvor de fleste er 
på arbejde, det er jeg. 
Indhegning ved Vester Thorup ,Bulbjerg og vest for Lild strand. 
Stor bekymring hvad man gør ved den flotte natur i området  med hegn ved Vester Thorup 
Bulbjerg og vest for Lild strand ved at sætte dyr ud og ødelække den flotte natur, hvad 
med dådyr og alle de andre dyr ,der lever der hvor de bor og færdes ? Kan slet ikke forstå 
nogle mener det er en god ide. 
  
Stor nej herfra. 
  
Med Venlig Hilsen 
Susanne Lee 
Sandnæshagevej 26 c 
7741 Frøstrup. 
 
  



Naturnationalpark ved Lild Strand    

 
 

8. november 2021 

Undertegnede er modstander af idéen om en naturnationalpark i området omkring Lild Strand. 

•         Der er tale om habitatområde 185 under Natura 2000, hvor man i forvejen er meget 
opmærksom på ikke at forstyrre den naturlige balance i de uberørte klitheder med deres rige flora 
og 
fauna  https://mst.dk/media/119563/044plan.pdf og https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/n
aturprojekter/klithedeprojektet/). 
•         At udsætte græssende dyr, der ikke som det eksisterende vildt er en del af den lokale fauna, og 
samtidig lukke krondyr, dådyr og rådyr inde i en indhegning, så de ikke kan bevæge sig frit, kan kun 
betegnes som et indgreb i den eksisterende natur. 
•         Selve opsætningen af et hegn, som skal være både stærkt og højt, vil uden tvivl kræve en 
investering på mange millioner af kroner. 
•         Derudover skal et hegn vedligeholdes og konstant tjekkes for at undgå, at vildt med gevir 
sidder fast i hegnet og dermed lider en langsom og smertefuldt død. Det vil altså også være 
nødvendigt at afsætte betydelige ressourcer til løbende vedligeholdelse og elektronisk og/eller 
fysisk overvågning. 
•         Umiddelbart skulle man tro, at Naturfredningsforeningen ville klappe i hænderne af idéen om 
naturnationalparker, men også her findes der stor skepsis; således påpeger flere lokalformænd, at 
oprettelsen af en naturnationalpark ikke fører til nogen helst gevinst for hverken naturen eller det 
naturelskende publikum – tværtimod: https://gylle.dk/naturnationalparker-er-ikke-vild-natur/. 
•         Naturstyrelsens argument ”Naturnationalparkerne vil give mulighed for nye spændende 
oplevelser i den vilde 
natur” (https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturnationalparer/ må 
nærmest opfattes som en dårlig vittighed: Man skal være mere end almindeligt dumdristig for at 
stille op til den ”spændende” oplevelse under en gåtur uforvarende at komme imellem en ko/bison 
og dens kalv eller et vildsvin og dens unger – eller måske blive konfronteret med en elgtyr i brunst. 
M.a.o.: I modsætning til de på papiret så fine intentioner vil en naturnationalpark gøre store 
naturarealer utilgængelige for store dele af publikum. 
•         Der er uforståeligt, at man nu pludselig taler om at indføre en naturnationalpark, når der er 
endnu ikke afsluttede forhandlinger i gang med Miljøministeriet om at indlemme strækningen 
Vigsø-Bulbjerg i den populære og velfungerende Thy Nationalpark 
(https://hawboerne.dk/nationalpark-thy ). Et initiativ, som både lokale foreninger og Thisteds 
borgmester støtter i modsætning til idéen om en naturnationalpark 
(https://www.dr.dk/nyheder/regionale/midtvest/hos-landets-foerste-nationalpark-siger-de-nej-
tak-til-en-natur). 
•         Endelig er der også nogle æstetiske og psykologiske faktorer, der gør sig gældende:  Et højt 
vildthegn udgør i sig selv et indgreb i den uberørte natur og bidrager bestemt ikke til en 
forskønnelse af samme, og selve forestillingen om at skulle bevæge sig ind i et bur, når man går 
eller kører ind i Lild Strand, er alt andet end tiltrækkende og kan få såvel potentielle fastboere som 
turister til at søge væk. 
•         Afslutningsvis finder jeg det – sagt på en pæn måde – uhensigtsmæssigt at invitere til en 
høring på en hverdag og et tidspunkt, hvor rigtig mange pga. arbejde ikke har mulighed for at 
deltage.   

Asta Høy, sommerhusejer, Strandkærvej 18, Lild Strand,  

https://mst.dk/media/119563/044plan.pdf
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/klithedeprojektet/
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/klithedeprojektet/
https://gylle.dk/naturnationalparker-er-ikke-vild-natur/
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturnationalparer/
https://hawboerne.dk/nationalpark-thy
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/midtvest/hos-landets-foerste-nationalpark-siger-de-nej-tak-til-en-natur
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/midtvest/hos-landets-foerste-nationalpark-siger-de-nej-tak-til-en-natur


 
Naturpark - indsigelse 
 
 15.20 (for 5 timer 

siden) 

 
 
 

 
 
Vi vil hermed protestere imod planerne om indhegning og udsættelse af dyr omkring Lild 
Strand. 
 
Vi mener at strækningen mellem Hanstholm og videre langs Lild Strand , Bulbjerg og 
Thorup Strand er et unikt og enestående landskab, der bør kunne bruges af alle uden at 
man skal forcere et hegn og risikere at møde dyr. Der er ikke mange uberørte 
klit/havlandskaber tilbage i DK. Vi mener at man skal bevare denne enestående kystlinje 
med det skønne bagland med klitter, plantager og fjord. 
 
Vi håber at vores indsigelse bliver hørt og planerne om en naturpark bliver droppet. 
 
Mvh. Anne-Mette og Jens Martin Mølgaard 
          Sandnæshagevej 20 
          Lild Strand. 
  



 

 



 

  



 

 

FW: Mulig "Naturnationalpark Vester Thorup" omfattende 
Bulbjerg og Lildstrand 
   

16.22 (for 4 timer 
siden) 

 
 
 

 
 

Kære Anne Mette Kristensen 
  
Carola Schulin og jeg har modtaget jeres mail via Anita Schulin. 
  
Vi er meget imod en indhegning af nogle områder i Lildstrand området, og parat til at 
bruge de nødvendige midler for at forhindre dette. 
  
Vi er tidligere blevet spurgt om vores matrikel kunne være med i Naturpark dette har vi 
afvist. 
  
Venligst lad os vide hvad kan gøre for at forhindre en sådant frygteligt projekt 
  
Med venlig hilsen 
  
Carola Schulin & Patrick Howaldt 
Strandkærvej, Lildstrand 
  



Imod Naturnationalpark Vester Thorup 
 
Trine Klitgaard Jensen 
 

17.42 (for 3 timer 
siden) 

 
 
 

til mig 

 
 

Som daglig bruger og nabo til Lild og Vester Thorup plantage sender jeg hermed min 
modstand mod hegning med udsatte dyr, som vil gøre mig utryg i min færden med og 
uden hunde i plantagen. 
 
Med venlig hilsen  
 
Trine Klitgaard Jensen  
Ellidsbølvej 37 
9690 Fjerritslev  
  



Indsigelse mod Nationalpark Vester Thorup 
Indbakke 

 
  

23.22 (for 9 minutter 
siden) 

 
 

 
 

 

Lild Strand -området omfatter uberørt natur  med en høj grad af biodiversitet, hvor dyr 
og  mennesker i årtier har levet i harmoni med hinanden.  Det er vores opfattelse , at etableringen 
af en Nationalpark med  udsætning af store græssende dyr og indhegning af Lildstrand Klitplantage 
og de tilstødende store, smukke uberørte klit-hede- områder, vil indebære en betydelig risiko for 
at ødelægge et enestående naturområde. 
 
 
venlig hilsen 
 
Poul Erik Buchholtz 
 
Lise Hviid-Hansen 
 
Svenstibakkevej 14. 
  



Naturpark 
Indbakke 
 
Annelise Søndengaard 
 

18.52 (for 1 time 
siden) 

 
 
 

 
 

 
Det er helt ufatteligt at man vil ødelægge vores område Det er desuden i modstrid med 
Natura 2000 hvoraf det helt tydeligt fremgår at klitheden skal bevares Det kan den ikke 
med græsserne på helårsbasis . Vi kan fint have afgræsning uden hegn om sommeren 
men heden kan ikke bære en hel års græsning  Jeg er vokset op med Skallingen og 
Blåvand Jeg vil gerne skrive en kro ik om mine erindringer.Det vil være alt for 
ødelæggende at prøve sig frem og desuden mod bedre viden Rune Engelbreckt der er 
idemand er idehistorikker og sidst han prøvede at nedlægge en institution var han satanist 
og prøvede at løbe stormløb mod folkekirken Det er utroligt at han kan få indflydelse 
Annelise Søndengaard, Strandgaarden, Strandvejen, Lildstrand 
 
Sendt fra min iPhone 
  



Naturnationalpark 
Indbakke 
 
Niels Peter Beck-Hansen 
 

19.24 (for 1 time 
siden) 

 
 
 

    
Beboerne på Krinkelkrogen 16 Lild Strand, 
er imod naturnationalparken. 
 
Sendt fra min iPhone 
Med venlig hilsen 
Niels Peter Beck-Hansen 
  



Naturnationalpark Vester Thorup – NEJ tak! 
 
Jeg er mangeårig sommerhusejer i Lildstrand og ønsker IKKE de skønne fredede og frit tilgængelige 
områder ødelagt med indhegninger og ikke-hjemmehørende dyr.  
Naturnationalpark Vester Thorup vil ikke skabe mere natur; den vil ødelægge eksisterende fredet natur.  
 
Som direkte nabo til klitfredningen og Natura 2000 Lild Strandkær har jeg i årenes løb ved selvsyn 
konstateret, hvad højt græsningstryk gør ved et sårbart naturområde. Ikke noget godt. Kom selv og kig inden 
for hegnet! På eget ansvar. 
  
Staten nærer tilsyneladende blind tillid til skiftende forpagtere, når det gælder ”naturpleje”. Selv over for en 
forpagter, der kørte rundt med traktorer ude i selve Strandkæret, ledsaget af sin snorløse schæferhund, var 
Naturstyrelsens tolerance udbredt: ”Det klarer naturen selv.” Nu 5 år efter ses sporene dog stadig tydeligt 
ved Natura 2000-lobeliesøen! 
(I øvrigt var kvierne ret ligeglade med hegnet den samme sommer. De gik i hvert fald med jævne mellemrum 
deres helt egne veje - uden for hegnet.)  
 
Hvilke sår vil der mon tilføjes naturen i biodiversitetens hellige navn, hvis hele 65 km hegn skal opsættes og 
vedligeholdes?   
 
I fredningskendelsen for Lild Strandkær står klart og tydeligt: ”Får skal holdes i tøjr borte fra søbredden.” Men 
Staten kan åbenbart stå over loven og definere sine helt egne regler, også i fredede og Natura 2000-
beskyttede områder. Den nye naturbeskyttelseslov er lempelig, når blot det gælder naturnationalparker. Man 
kan kun frygte det værste – og håbe på en ny miljøminister med et nuanceret og fagligt velfunderet natursyn! 
 
Den påtænkte indhegning af fredet klithede OG bysamfund er et overgreb mod naturen og en hån mod 
lokalbefolkningen. Gennemføres det uhyrlige projekt mod al sund fornuft, vil hegnet stå som en skamstøtte 
over forfejlet og kultagtig politik. Meningsløshedens triumf. 
 
Så NEJ til at vansire og hærge den skønne klithede. Bevar naturen og dyr og menneskers frie bevægelighed 
og udfoldelse. Brug i stedet skatteborgernes penge, hvor det giver mening, fx ved at skabe natur, hvor den 
er mangler. 
 
Anne-Mette Kristensen, Strandvejen 83c, Lildstrand, 7741 Frøstrup 
 
 
”Naturpleje” i Lild Strandkær i forbindelse med opsætning af hegn. Forpagtningsaftale med Naturstyrelsen. 
  

 
 
 



Til Naturstyrelsen Thy / Miljøminister Lea Wermelin! 

Lildstrand, 10. november 2021 

 

 

 

Protest mod naturnationalparker / Naturnationalpark Vester Thorup 

 

Undertegnede Pier Maria Andersen, kunsthistoriker/journalist skal hermed skarpt protestere mod planerne 
om at sætte hegn rundt om det, man kalder naturnationalparker. Det er helt forfejlet at lave parker i 
naturen, hvor man forsøger at kultivere den vilde natur. Når man hegner noget ind, begrænser man. Man 
spærrer inde. Man ødelægger det naturlige, der er noget, der bliver til af sig selv. Noget der gror og vokser, 
giver ilt og næring til dyr, mennesker og insekter.  

Mange af de mennesker, der bor ved vestkysten med det frodige hav og de store frie plantager, har netop 
valgt at bo i områder med denne naturlighed. Vi har set, at coronaen har betydet at mange er søgt til 
sådanne områder, hvor man kan ånde frit og komme på fode igen. Selv har jeg haft bolig ved Lildstrand i ca. 
25 år, og jeg nyder at gå lange frie ture i området uden begrænsninger. Behold parkerne og indhegningerne 
i byerne, og sæt da gerne kastrerede tyre, krondyr, elge m.v. ind i disse parker.  

I øvrigt synes jeg hellere, man skulle tage fat om problemerne med havene, der stiger og gøre noget ved 
kystsikringen. Det er lige som om fokus skrider og man begynder at koncentrere sig om andet end det 
væsentlige. Stop nu med at bruge energi på noget helt forfejlet og forskruet som hegn i naturen, kastrerede 
tyre m.v. og begynd at tage kystsikringen alvorlig i stedet for!! 

 

Pier Maria Andersen  

Krinkelkrogen 20, Lildstrand, 7741 Frøstrup 

http://www.galleriarte.dk/ 
  

http://www.galleriarte.dk/


Til Naturstyrelsen / Miljøministeren.   10. november 2021 

 

Som sommerhusejere på Svenstibakkevej i Lild Strand tilkendegiver vi hermed på dialogvandring ”Mulig 
Naturnationalpark Vester Thorup” dags dato vores modstand mod planerne om etablering af en 
indhegnet naturnationalpark.  

Vi er målløse! 

Vi er stærkt imod oprettelsen af Naturnationalpark Vester Thorup, det strider imod vores opfattelse af vild 
natur, når af mennesker udvalgte, ikke-naturligt forekommende store græssende dyr udsættes i en 
indhegning. 

Indhegningerne vil utvivlsomt betyde adgangsbegrænsninger - måske selvvalgte på grund af frygt for de 
store dyr – eller dikterede i form skiltninger.  

Derimod vil vi gerne støtte en udvidelse af Nationalpark Thy, som Nationalparkgruppen i Lild Strand har 
foreslået 

Birte Sivebæk og Chris Krogh 

Svenstibakkevej 64 

Lild Strand 

  



From: Hanne Marie Kvaerndrup Sent: 9. november 2021 12:13 
To:  
 
Jeg vil også gerne på listen: 
 
Protest mod indhegning: Jeg indgiver hermed min protest mod projekt Naturnationalpark Vester Thorup 
herunder planen om udsætning af store græssere og dermed behov for indhegning af hele Lildstrand 
området.  
 
Med venlig hilsen  
Hanne Marie Kværndrup, Svenstibakkevej 50, sommerhusejer. 
 

  



Fra: Jørgen Holst  
Sendt: 8. november 2021 20:50 
Til:  
Emne: Protest dialogvandring den 10. November 2021 
 
Jeg skal hermed tilkendegive min protest mod at oprette Naturnationalpark og dermed hegn omkring 
Lildstrand. 
Mvh 
Jørgen Holst 
Svenstibakkevej 50 
Lildstrand 
  



-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Hanne og Anders Larsen Andersen  
Sendt: 9. november 2021 11:29 
Til:  
Emne: Naturnationalpark Vester Thorup 
 
Vi har desværre ikke mulighed for at deltage i naturvandringen. 
Vi vil dog udtrykke stor betænkelighed til forslaget om at indhegne området Thorup - Lildstrand. 
Vi har sommerhus i området og færdes meget i skoven og klitarealerne både til fods og på cykel. Det vil vi 
ikke være trygge ved, hvis vi risikerer at møde store græssere, der er hegnet inde. 
 
Venlig hilsen 
 
Hanne Larsen & Anders Ole Revsgaard Andersen Udgårdstoften 38 
8600 Silkeborg 



     Silkeborg den  09.11.21 
 
Kære Naturstyrelse.  
 
Jeg er desværre forhindret i at kunne deltage i jeres planlagte borgerhøring 
onsdag den 10. november vedrørende forslaget: Naturnationalpark Vester 
Thorup 
 
Derfor denne korte skrivelse om min holdning: 
 
Jeg er imod opførelsen af en Naturnationalpark i Vester Thorup og omegn. 
 
En del af området ligger pt. under udarbejdelse om at blive udpeget til 
nationalpark og dermed indgå i den nuværende Nationalpark Thy som en fin og 
naturlig forlængelse. 
Dette er mange borgeres ønske og forventning. 
 
Det er også vigtigt at gøre sig klart, at ideen med ’rewilding’ dvs. indhegning og 
vildtlevende dyr er på et yderst eksperimenterende plan, hvor vi ser, at de 
allerede opførte ’rewilding-parker’ får og har fået en hel del kritik. 
 
I Lildstrand og omegn lever vi på nuværende tidspunkt i pagt med naturen 
omkring os, hvor naturen har sit helt eget særegne og uberørte udtryk og liv. 
  
Det er vigtigt at netop denne fint afbalancerede naturlige form får lov at forblive 
– med den eksisterende biodiversitet og beskyttelse, hvor vi kan bevæge os frit 
uden hegn og afgrænsede områder. 
 

Med venlig hilsnen 
Susanne Fossgreen 
 

Susanne Fossgreen 
Strandkærvej 11, Lildstrand 
DK - 7741 Frøstrup 
 
Susanne Fossgreen, arkitekt cand. arch. 
Brovejen 18, Grauballe 
DK - 8600 Silkeborg 



Fra: Henning koch >  
Sendt: 9. november 2021 14:23 
Til:  
Emne: Nej tak til Naturnationalpark Vester Thorup 

 

Jeg vil gerne benytte mig af denne mulighed, for på det kraftigste at tage afstand til de planer om 
at etablere en Naturnationalpark i Vester Thorup. 

Mig og min familie har haft sommerhus i Lild Strand siden 1974, og vi faldt pladask for dette 
område på grund af den storslåede vilde natur. 

Når vi i dag, her 47 år efter, stadig holder utrolig meget af området, er det fordi der ser ud nøjagtig 
som for 47 år siden. 

Det skyldes ikke mindst de ildsjæle i området, som igennem tiden har gjort alt for at bevare den 
natur og det miljø vi holder så meget af. 

Jeg har heller ikke mødt nogen endnu, som ikke gerne vil udvide Nationalpark Thy, for netop at 
bevare den uberørte natur. 

Derfor er det ubegribeligt, at der nu er kræfter, ikke mindst fra andre landsdele, som på en meget 
lidt demokratisk vis vil tromle en plan igennem i et område, som i forvejen er noget af det mest 
velbevarede natur vi har. 

Hvorfor er det nogle få ekstremister, for det kalder jeg dem, som uden hensyntagen til 
lokalbefolkningen skal have held til at ændre dette unikke sted i Danmark. 

Jeg vil undlade at kommenter på hele den del af projektet der omhandler 
dyrevelfærd/dyremishandling, det er der andre der har mere forstand på end mig. 

Jeg frygter lidt, at disse ekstreme måder at ville beskytte naturen på, vil skubbe mange 
naturelskere fra sig, og det kan ingen vel have interesse i. 

Min bøn skal derfor være. 

Stop de planer med at indhegne dette storslåede område i Danmark, og lad vi mennesker nyde 
den vilde natur som den er, og som den har været i århundreder. 

Vi skal nok passe på den. 

Med venlig hilsen 

Grethe og Henning Koch 

Svenstibakkevej 23 

Lild Strand 

  



Re: Naturnationalpark Vester Hanherred (Bulbjerg) - 
borgerhøring 10.11.2021, kl. 14 
Indbakke 

 

Pernille Græsbøl Eriksen 
 

9. nov. 2021 
22.50 (for 10 
timer siden) 

 
 

 

Jeg havde, indtil mit gulvvarmeanlæg begyndte at strejke her til aften, planer om at komme til 
borgerhøringen i morgen. Men det når jeg ikke til kl.14 i morgen.  

Jeg er naturligvis ikke tilhænger af en naturnationalpark. Når man er født og opvokset i området så er det 
netop naturen og de åbne vidder man længes efter at komme tilbage til. Det er friheden i at kunne bevæge 
sig uforstyrret gennem naturen, og kunne støde på de dyr som naturligt beboer naturen. Det er jo 
meningsløst at lukke store dyr ud i en så smuk natur, hvad vil det ikke også gøre for os som elsker at kunne 
vandre på stierne i området, både selv og med børn. Det er jo helt uoverskueligt at man nu skal støde ind i 
store dyr, være begrænset af hegn og føle sig spæret inde som i en zoo. Hegnet og tanken om hegnet er jo i 
så stor kontrast til alt det vi forbinder med de de åbne frie områder som vi er opvokset med, og som er en del 
af områdets DNA.  

Et andet issue er vel ar man bare vælger at tilsidesætte den demokratiske proces, og endda for anden gang 
i det samme område (testcenteret i Østerild),det er jo helt håbløst. Vi har gennem flere år arbejdet på at 
fuldføre den fine Masterplan for området, men hvad nytte skal det være til nå man nu vil gøre området 
mindre attraktivt for både fastboende og turister. Vi har  netop i de sidste år oplevet mange vandre og 
cykelturrister som elsker at komme til området, og som alle udtrykker at det er et dejligt område med en 
smuk og dejlig natur (vi har mødt mange i Røgeriet som nyder en stegt fiskefilet inden de bevæger sig ud i 
naturen igen). Og et sted hvor de sagtens kunne tænke sig at bo eller rejse til på ferie. Har vi ikke lige set 
nordkyststien blive indviet, kan den holdes åbent? Og vil msn vedblive med at holde ruten i god stand . 
Derfor er spørgsmålet, hvem skal betale regningen for husene som bliver mindre attraktive, for nedgangen i 
omsætningen hos de få virksomheder i byen. Hvem skal betale regningen når husene bliver mindre 
attraktive og de ikke kan sælges? Er det staten der dækker den regning, eller hvem skal betale, vi har jo ikke 
selv valgt at skulle bo inden for eller tæt opad et hegn. Er det ok fuldstændigt at tilsidesætte og parkere de 
som ejer huse og sommerhuse i området, det ender jo som er reservat og en ø midt i vildmarken, hvor stier 
og små veje gror til så naturen kun bliver tilgængelig for de som er sunde og raske. Men hvad så med dem 
for hvem naturen og det at gå en tur i naturen er en vej ud af ensomheden, et skub i den rigtige retning i 
forhold motion eller frirummet når livet bliver svært. Skal naturen ikke være tilgængelig for os alle?  

Jeg var før corona satte en bremse for rejser på tur til Tjernobyl, og der kan man virkelig se resultatet af at 
lade naturen tage over, i løbet af 20 år havde naturen overtaget stier og veje, selv asfalt veje var ingen 
hindring for store træer. Så hvor går grænsen, må man forvente at alt kommer til at stå til, hvad så når havet 
om nogle år bryder gennem klitterne og de oversvømmelser vi har set de seneste år bliver dagligdagen og 
det er bare noget vi må lade stå til….  Hvem skal hjælpe de som har sommerhuse som bliver ubeboelige?  

Der er mange spørgsmål og har man lavet et ordentlig analyse arbejde før man tager så skelsættende 
beslutninger?   

Mit ønske er et klart nej til naturnational pakken.  

Hilsen 

Pernille Græsbøl Eriksen, Tingager 7, 7860 Spøttrup, sommerhus Harebakkevej 2, Lildstrand 



Naturnationalpark Vester Thorup 
Indbakke 

 
Christen Axelsson 
 

tir. 9. nov. 20.53 
(for 12 timer 

siden) 

 
 

 

til mig 

  
Vil I være behjælpelige med at videre bringe nedenstående protest mod planerne om en 
Naturnationalpark Vester Thorup. 

Tak 

Christen Axelsson 

 

Naturstyrelsen 

 

Undertegnede, Christen Kirk Axelsson, ønsker herved at gøre indsigelse mod 
projektet  Naturnationalpark Vester Thorup. Jeg er forhindret i at møde op til den planlagte 
naturvandring - som jeg iøvrigt finder som en lidt aparte orienteringsform -  og indgiver derfor 
indsigelsen pr mail. 

 

Indsigelsen baseres på flere forhold. For det første, er der fra Nationalpark Thy og Thisted 
Kommune indgivet ønske om  Naturstyrelsens medvirken i drøftelser om udvidelse af Nationalpark 
Thy til Bulbjerg. Det er derfor påfaldende med dette Naturnationalpark udspil. 

 

For det andet er jeg ikke tilhænger af Naturnationalparker spredt ud over dele af Danmark. Hvorfor 
indhegne naturen til skade for det eksisterende vildt for at placere store græsædere, der 
ovenikøbet kræver megen pasning, og samtidig vanskeliggør vandring i området for mennesker. 
Der tænkes på erfaringer fra Mols Bjerge. 

venlig hilsen 

Christen Kirk Axelsson, Bakkevej 14B, 2830 Virum/Nørklitvej 17, 7741 Frøstrup. 

Vibeke Axelsson, Bakkevej 14B, 2830 Virum/Nørklitvej 17, 7741 Frøstrup 

  



Nej til indhegning 
Indbakke 

 
Jørgen Damgaard Larsen 
 

tir. 9. nov. 16.16 
(for 16 timer 

siden) 

 
 

 

til mig 

  
NEJ til indhegning af Naturnationalpark Vester Thorup. 

 

Else Klit Kristensen 

Jørgen Damgaard Larsen 

  



NEJ tak til indhegning og dermed Naturnationalpark. 
 JA tak til Nationalpark Thy  
 
Min mand og jeg er netop tilflyttet Lild Strand fra Sjælland. Det har vi gjort ene og alene på grund af den 
fantastiske størrelse og vidde, med nem og ugeneret adgang til naturen og havet, roen og den lille 
befolkningstæthed. Vi bruger begge mange timer i naturen hver dag, enten til havs eller til lands. Det er en 
hel essentiel grund til at vi f.eks. ikke er havnet i Klitmøller og omegn. Denne nemme og ugenerede adgang 
føler vi nu, bliver ødelagt af planerne omkring en Naturnationalpark. I forbindelse med en indhegning vil 
den frie bevægelighed indskrænkes betydeligt. Personligt har vi bl.a. 3 hunde som vi både, vandrer, løber 
og cykler med i Lild Plantage. Derudover rider jeg ligeledes i området. Dette vil med en indhegning ikke 
længere være muligt, idet jeg konstant og hele tiden ville skulle holde øje med flokke af græsædere som jeg 
ikke ville være tryg ved at skulle bevæge mig i nærheden af, specielt ikke i fart som løb eller cykling eller en 
evt. galop. Ligeledes med en indhegning vil ind- og udgange være begrænset til relativt få placeringer, som 
igen vil give en yderligere planlægning i forbindelse med ruter og mulige flugtmuligheder – dyrs såvel som 
menneskers. Jeg er IKKE bange for dyr. Er opvokset på en gård. Men jeg har respekt for dyr i flokke, dyr i 
brunst, dyr med afkom og dyr som er indhegnet. Specielt utrygt er det som nævnt, hvis man bevæger sig 
med lidt fart, eller kommer med en anden art såsom hund eller hest. Så det vil ikke længere være 
betryggende at skulle ride i området med risikoen for at møde en stor flok af andre græsædere, eller 
vandre, løbe, cykle med sine hunde.  
På mødet kom I så fint med forslag om at så kunne man flytte nogle af friluftsaktiviteterne uden for parken. 
Men det er jo netop ikke udenfor, jeg har lyst til at udfolde mine aktiviteter. Så var vi ikke flyttet hertil. 
Desuden er der tilbud om at man ved utryghed kan deltage på guidede ture i området. Jamen det er jo igen 
ikke at brugbart alternativ. For det første er det ikke alle der nyder at deltage på guidede ture med mange 
andre mennesker samt snak og larm. En del vil faktisk gerne færdes i ro og stilhed i naturen uden at skulle 
interagere med andre. Desuden færdes jeg ca. 2 timer om morgenen samt 2 timer og eftermiddagen i 
naturen…. stiller I så op med ture i det omfang? Det tror jeg ikke. Så folk som er utrygge ved at færdes 
sammen med de dyr I vil udsætte, er nu begrænset til kun at kunne færdes der, når de guidede ture 
udbydes. Det er ikke holdbart i min optik og igen en KÆMPE hindring. For min skyld kan dyrene sagtens 
udsættes men for at det skal være trygt at færdes blandt dem skal de ikke hegnes ind. Desuden vil de så 
kunne flytte sig mellem områder hvor de kan få dækket deres behov for næringsrig føde, i stedet for at 
være presset til at spise vækster som de ikke naturligt ville vælge. Hvis man så tilmed ændrede 
lovgivningen, så de også blev tilset på individbasis og ikke på flokbasis, ville det ligeledes gøre en stor 
forskel. Domesticerede dyr bliver ikke vilde ved at blive sat ud på egne klove. Det virker mest som en 
undskyldning for at slippe for dyrlægeregninger.  
Danmark har så få naturområder, så hvorfor ikke forsøge at få mere natur de steder hvor der i dag intet er? 
I stedet for at forsøge at ændre og indhegne den natur der allerede er. Der er INGEN netto gevinst ved at 
omlægge eksisterende natur til anden natur. Heller ikke selvom nogle evt. vil mene at den udviklede natur 
er ’bedre’ end den erstattede natur. Efter hvilken målestok vurderes naturens kvalitet? Nettogevinsten 
kommer vel af at udvikle natur, i områder der i dag ingen har? Der er masser af områder der kunne 
omdannes og lægges ud som naturområder. Det burde være der det primære fokus lå. Og så ville vi netop 
få MERE natur. Det giver jo ikke mening at de få områder vi allerede har skal råde bod på at vi i Danmark 
simpelthen har for lidt areal med reel natur. Vi er IKKE modstandere af mere natur, ej heller mere 
diversitet. Vi er også store dyrelskere og har intet imod at få et rigere dyreliv i den danske natur. Det skal 
dog ikke ske med hegn og dermed begrænsninger for både dyr og mennesker. Det giver så meget mere 
mening for området her at blive en del af Nationalpark Thy som jo netop har bevist et koncept som virker.  
 
Med venlig hilsen Philip og Charlotte Hughes, Ålvej 11 7741 Frøstrup 
  



Naturstyrelsen/Miljøministeriet – Miljøminister Lea Wermelin 

Sendt pr mail nstst.dk 

 
Protest mod etablering af naturreservater i Vester Thorup og Bulbjerg 

Vester Hanherred- og Hannæsområdet er specielt - både landskabeligt, historisk og sprogligt.  

Man er sin egen her, og har sine holdninger til livet. Der var herigennem, man i vikingetiden kunne sejle fra 
Aggersborg ved Limfjorden og ud i Jammerbugten og til England og Norge gennem de nuværende Vejler og 
Lund fjord og det var Bulbjerg, som vikingerne brugte som landkending, når de ankom udefra.  

Senere var områdets kyststrækninger landingspladser for skudefarten på Norge og således vigtig for 
menneskers eksistens både i Nordjylland og Sydnorge.  

Måske var det også bønder herfra, der samledes for at jage kong Knud ud af Nordjylland og forfulgte ham 
helt til Odense. Og var det måske folk herfra, der ombragte ham i Sct. Knuds kirke i 1086?  

Måske var det også bønder herfra, der var med i opstandene senere og var med i vognborgen i Sct. 
Jørgensbjerg (Husby Hule) ved Fjerritslev i 1441 og senere deltog i Grevens fejde i 1536…? 

Altså er der mange beviser for, at folk herfra kan blive tirret så længe, at man griber til våben (?) når 
argumenterne ikke længere er nok. 

Fakta er, at viljen her er fast og stærk… blæsten former mennesket. Her er fortsat mange rebeller..! 

Derfor får dette overgreb også kamp til stregen. Der er stadig grænser for, hvad magthaverne kan 
gennemtrumfe..! 

 

Hvis man kender området, ved man, at her har livet formet sig på vindens og saltets betingelser gennem de 
sidste 1000 år og området har modstået storme, havgus, sandflugt og tidens tand og her er den flora og 
fauna, som der naturligt er basis for. Her mangler intet kryb eller dyreliv…  

Og her er heller ikke brug for et tilrejsende historieløst og venstreformet, tilrejsende nærdemokrati, der har 
travlt med at fortælle, hvordan tingene bør være…! 

Der har gennem tiden været gjort mange forsøg herpå - helt fra planerne om havn i Lildstrand i 1860´erne 
og i 1900 og engelske konsortiers forsøg på at inddæmme og opdyrke Bygholms vejler fra 1870érne. 

Men naturen har altid slået tilbage! 

Der blev plantet skov for mere end 100 år siden. Min oldemor var var som lille pige med til at plante 
marehalm og hjelme mod sandflugten. Målet var at tæmme naturen og det lykkedes. Man fik læ, så man 
kunne bo og overleve her. 

De lokale har siden formået at bruge ressourcerne i området med omhu - med udskæring af limsten på 
Bulbjerg som byggematerialer og etableringen af fiskerlejet i Lildstand i 1883… med bæredygtigt fiskeri 
præcis som nu…! 



Biodiversiteten fejler derfor ikke noget i området. Tvært om findes her alle de arter, der er forsvundet 
mange andre steder, begrundet i den begrænsede landbrugsdrift i nærområdet - ingen store svinefarme og 
ammoniakudledning og begrænset anvendelse af sprøjtegifte etc. Mange ejendomme her drives økologisk. 
Derfor er der heller ingen grund til at hegne og tilføre store dyr, der ikke er naturligt hjemmehørende i 
området og aldrig har været det - kun fåreflokke har haft naturligt tilhørsforhold gennem tiden.  

Derfor er der ingen grund til alt dette postyr og interesse i at ændre tingenes tilstand.  

 

Biodiversitet… hvad er så det? 

Nu er der så pludselig - og ud af den blå luft, planer om indhegning og indskrænkninger i anvendelsen af 
klithederne her… udsagnet er fremsat for at øge biodiversiteten...! ? 

Men her er jo vild natur allerede i rigt mål til glæde for alle! Hvorfor så en så tåbelig ide..? 

Hvad er det, der mangler her, og hvordan vil man kunne dokumentere, om der opnås en øget biodiversitet 
gennem de nu foreslåede parker?  

Og hvad hvis øget  ”såkaldt” øget biodiversitet sker på bekostning af herlighedsværdierne i området for de 
fleste..? 

Man aner - som tilskuer til dette show - mere et behov for at vise handlinger og resultater…. på 
Christiansborg - i en magtarrogance, der efterhånden er ulidelig.  

Hvor er planlovens idealer for borgerinddragelse, hvor er kommuneplanerne i dette misk-mask af handlings 
iver? Det føles som at bo i en diktaturstat. 

Det er åbenbar så vigtigt at få udpeget områderne nu. Bagefter kan man så lappe på processen, men så er 
områderne jo udpeget og løbet kørt… og skaden sket. Er det mon det, der er formålet…? 

Og embedsværket er jo nødt til at stå ret og være loyal og solidarisk med deres ministre - uanset hvad der i 
øvrigt besluttes i Folketing og regering. Men denne her tåbelighed er nok heller ikke den sidste, der trækkes 
ned over en efterhånden kuet befolkning af en regering og et Folketing, der er ført bag lyset. 

Hvem er det, der fostrer disse tanker… Er det et enigt og erfarent sagkundskab, eller er det mennesker med 
behov for at have magt til at bestemme…? 

Debatten viser med al tydelighed, at der på ingen måde er enighed blandt biologer og forstfolk om nytten 
af indhegninger og indsættelsen af tamme dyr, der på ingen måde er naturligt hjemmehørende i klitheder 
eller skove på helårsbasis - men bare skal være her for at skaffe mere vild natur.? 

 

Der er mange andre og bedre måder at agere på, for at nå målet, men det er der åbenbart ikke interesse 
for?  

Men det var måske her - med inddragelsen af ildsjæle - man kunne skabe meget større effekt af 
anstrengelserne og for et meget lavere skattefinansieret beløb. 

Følelsen af, at Woke-pestilensen… nogle få´s enorme behov for at ville bestemme, hvad andre må tale om 
og mene…! er nået til Miljøstyrelsen - Det fornemmes meget udtalt her.  



Et meningstyranni, der er en diktaturstat værdigt.  

Kan det være rigtigt, at vi er på vej ind i et meningsstyring så stram, at ingen tør ytre sig. Kan det være 
rigtigt, at denne bevægelse, der hviler på begrebet rewilding - skal kunne diktere alt, hvad der skal ske i 
naturen - uanset fremtidig konsekvens..? 

Det er skræmmende, at rewilding-bevægelsen allerede har lagt sin klamme hånd på mange skove som 
”urørt skov”, hvor værdierne ikke må omsættes, men skal ligge og rådne…. selvom landet mangler 
gavntræ….! 

Er det bæredygtighed - eller er det igen den lille hær af meningsdannere, der totalt ønsker at styre 
debatten og i sidste ende besnakker Folketinget..? 

Det er beskæmmende, at folk, der tillader sig at kritisere denne rewilding-holdning - udskammes som 
værende reaktionære og klimafornægtere. 

 

Hvorfor er denne ”klimareligion” løbet helt af med den sunde dømmekraft. Vi har ikke et land med 
ubegrænsede landområdet og ressourcer og vi er ikke Canada eller Rusland med meget store naturlige 
”rewilding” områder. Vi er i DK og al vores natur er til dels menneskeskabt og vi kan ikke redde hele verden 
ved at lave begrænsninger herhjemme med anlæg af kunstige naturparker, hvis effekt kun vil være 
umådelig lille i det store klimaregnskab. 

 

Hvorfor overvejer man ikke andre veje i skabelsen af mere ”wild” natur, når nu det er så hastende? 

• Hvorfor er der ikke bestræbelser i gang på at få landmændene til at anlægge zoner med vilde 
blomster mellem eller i kanten af markerne til glæde for sommerfugle og harer og herved øge 
biodiversiteten her..? 

• Hvorfor arbejder man ikke i kommunerne med udlæg af arealer med vilde blomster i parker og 
langs veje for at øge biodiversiteten…? 

• Hvorfor kan man ikke i erhvervsområder med fordel erstatte golde plæner og græsarealer med 
dækafgrøder og vilde blomster for at skabe et mere varieret og interessant nærområde med større 
biodiversitet? Og samtidig kunne der spares penge på drift, pasning og græsklipning - men det er jo 
en anden sag….! 

• Hvorfor agiteres der ikke kraftigere for, at den enkelte husejer erstatter plænen eller det sorte 
knuste granit rundt i haverne med vilde blomster, der ville kunne tiltrække en anden fauna i 
haverne… gerne flere sommerfugle og fugle og herved en mere frodig og mere ”wild” 
naturoplevelse.  

•  

Som grundejer i Lildstrand er det en trist tanke, at en realisering af nærområdet som naturreservat vil 
indebære en alvorlig indskrænkning i adgangen til områdets klitheder og friarealer. 

Man bliver som grundejer selv placeret i et reservat, hvor turister kan komme og betragte de resterende 
dødelige i området.  

Hvordan skal man skal fremover kunne komme til Bulbjerg og Lildstrand er uvist.  



Er det gennem flere hegn og færiste - eller hvordan tænkes forhindringerne for dyrene indrettet. Måske 
skal der være en ledvogter, der forhindrer dyrene i at stikke af…? 

I så fald er der et beskæftigelsesfremme-element i sagen - tillige med beskæftigelsen af de mennesker, der 
skal opstille og passe hegnene…! 

Men tanken om et aflukket område er afskyelig - uanset hvilke fornemmelser, der drives som forsvar og 
ideer til forbedring af biodiversiteten i området, der allerede er optimal og på stedets naturlige vilkår. 

Og er der mon nogen, der har lyst til at møde en sulten og olm tyr eller stud på klitheden eller i baghaven… 
eller en gal ko. Det synes, som om idemagerne er helt uvidende om store dyrs adfærd. Os, der skal leve 
med det kan jo have vores egne forestillinger. 

Måtte protesterne indebære, at nogen tænker sig om igen…. bare denne ene gang? 

 

Som grundejer i Lildstrand, Krinkelkrogen 19 - og gammel Frøstrup dreng… 

Silkeborg d. 12.11.2021 

 

Niels Kristoffer Nielsen 

Rønne Allé 46 

8600 Silkeborg 

  



16. nov. 2021 

Til Skovrider Ole Noe og de øvrige indlægstalere ved dialogvandringen på Bulbjerg d. 10. nov.   

Som deltager i dialogvandringen på Bulbjerg onsdag d. 10. november er jeg så skuffet og frustreret. 

Denne ensidige propaganda for nnp og massemanipulation af alle de personer, der var mødt op. 
Jeg fik hurtigt den fornemmelse, at I alle sammen fra Naturstyrelsen havde en bestilt opgave fra Miljøministeriet, 
nemlig at tale projektet op eller rettere sagt foretage et ensidigt reklamefremstød uanset hvad. Ikke på et eneste 
tidspunkt blev, der nævnt noget fra Naturstyrelsens side om ulemper/dårlige erfaringer fra andre 
steder/moral/empati i forhold til f.eks. hegning og græsning af fredede områder og dispensationsansøgninger, den 
berørte befolknings modstand incl. borgmester Ulla Vestergaard og øvrige kommunalbestyrelses indsigelser, 
befolkningens frygt for de store dyr og de ulykker, der er indtruffet, CO2-regnskab/klimasikring, de naturligt 
forekommende dyr og deres dyrevelfærd, når der af mennesker  (=Naturstyrelsen) bestemte  ikke-naturligt 
forekommende arter sættes ind på deres revir.  

At Sitkagran er kommet hertil, som frø skulle betyde, at ingen fauna kan etablere sig.  Næppe, der er både kogler, 
hanblomster og hunblomster, dertil en bark med mange revner og sprækker, som i hvert fald edderkopper på denne 
årstid, nyder godt af. Biller er det selvfølgeligt svært at finde lige nu. Svampe og mos trives i skovbunden under 
træerne. 

I fremlagde også, at græssende kvæg/heste ensidigt er godt for biodiversiteten, erfaringer viser dette, sagde I, men 
der er litteratur/artikler baseret på evidens, der fortæller det stik modsatte, nemlig at det skader naturen, eller i 
bedste fald ikke gør skade. 

Vi blev hjernevaskede til at tro, at den eneste vej frem for at øge biodiversiteten, er at udsætte store ikke-naturligt 
forekommende græssere bag hegn. Der må være andre veje at gå, brug jeres faglighed og iderigdom til at øge 
biodiversiteten uden hegn og udsætning af store dyr. Hvorfor skal alle 15 kommende naturnationalparker etableres 
efter nøjagtig samme opskrift med hegn og dyr? Det giver ikke mening, hvis der om nogle år skal drages en konklusion 
på virkningen, så må der være nogle forskellige modeller bl. a. med og uden hegn at sammenligne med. 
Lad de fem allerede udpegede nnp’er med kommende indhegninger være jeres forsøgsområde/ eksperiment, og lad 
de andre nnp’er indgå i mere lempeligere foranstaltninger indtil videre. 
Befolkningen er ikke imod biodiversitetsfremmende tiltag – det skal bare være uden indhegninger. 

I områderne med sitkagran kunne der forsøgsvis fældes en mindre del og lade den naturlige bestand af kron- og 
råvildt holde områderne åbne – det var da et forsøg værd, inden de forhadte hegn sættes op.  
Plant buske og træer med frugt/bær som gavner fødegrundlaget for de dyr, fugle og insekter, der i forvejen findes i 
skoven. 

På Svenstibakkevej i Lild Strand havde vi så store problemer med oversvømmelser i vinteren 2019/2020, at vi kun kan 
frygte, at vores problemer bliver endnu større, hvis grøfterne skal lukkes. Vi har i forvejen meget høj grundvandsstand, 
og vores problemer skyldes, at overfladevand fra Statens arealer strømmede ind over os. Vi bad Naturstyrelsen om 
hjælp, da det var jer som nabo, der gav os alle problemer, men var der ingen hjælp at hente.  
Hvordan skal vandløbslovens bestemmelser om, at man ikke må genere sine naboer ved at ændre på vandstand og 
vandløb mv. på egen matrikel, håndhæves i en evt. kommende nnp?   

Kan det bekræftes, at der skal udsættes 0,1 dyr/ha svarende til 450 dyr i nnp-Vester Thorup, hvis den bliver udpeget? 
Hvor mange kron-, då- og rådyr går der allerede i det område, der udgør nnp-Vester Thorup? 

Venlig hilsen Birte Sivebæk, sommerhusejer i Lild Strand, . 

PS. Tænk, hvis I var folkevalgte…….. 

  



Indsigelse mod Naturnationalpark Vester Thorup                                                            18. november 2021 

 

Det er så ærgerligt at det er lykkedes regeringen og forligskredsen totalt at tabe den store folkelige opbakning til at forbedre 
biodiversiteten på gulvet, ved ikke at sikre en objektiv, holistisk og inddragende proces, og resultatet er nu at det bliver endnu en 
tabersag, der vil komme til at forfølge regeringen gennem hele perioden til næste valg, hvis Naturnationalparkerne presses ned over en 
befolkning, der definitivt ikke ønsker indhegninger med medfølgende begrænsninger til områderne, og de helt absurde holdninger til 
dyrevelfærd, der er en del af lovgivningen. Konturerne af en Landsforening mod indhegnede Naturnationalparker tegner sig i horisonten, 
og det kan blive en lang og smertefuld proces for regeringen i fredningsnævn og nationale som internationale retssale frem mod næste 
valg, hvor det at slippe af med disse hegn igen ikke kan undgå at blive et yderst interessant tema for andre dele af folketinget. 

Det vedlagte klip er taget fra et tidligere oplæg fra Naturstyrelsen omkring NNP (NST-001-01241, 6 oktober 2020, TBS/UFSTR). Som det 
tydeligt ses, er der langt større potentialer for øget biodiversitet ved at kigge på arealer, der for nuværende eksisterer som monokultur. 
Her vil der være en markant potentiel tilvækst i biodiversitet samt en eksisterende infrastruktur, der kan håndtere store græssere på 
forsvarlig vis og med en tidssvarende og anstændig proces omkring dyrevelfærd. Det vil være betimeligt, at Miljøministeren gør rede for, 
hvorfor dette velgennemtænkte og særdeles konstruktive forslag er pillet ud af alt efterfølgende arbejde omkring NNP. 

Man kommer langt for 888 mio, og specielt nu med et forlig omkring lavbundsjorder på plads - alene det aldeles uønskede hegn 
omkring NNP Vester Thorup er budgetteret til 29 millioner kroner !!! 

Ikke siden besættelsen har Lildstrand og Bulbjerg været ramt af indhegning og begrænsninger i den frie bevægelighed, og det er helt 
aldeles utilstedeligt at den lokale befolkning nu skal kæmpe mod selve den danske stat for at undgå dette overgreb, endda uden nogen 
form for reel borgerinddragelse fra det, der opleves som et totalitært system. 

NNP Vester Thorups klithede har været det vildeste natur i Danmark gennem mange årtier, og det er totalt meningsløst at hegne dette 
areal ind, og dermed begrænse vildtets frie bevægelighed. Der vil ikke blive opnået en forbedring i biodiversitet - nærmere det 
modsatte.  

Og det er helt uantageligt, at byen Lildstrand bliver hegnet helt og aldeles inde, således at byens borgere og turister ikke har nogen 
mulighed for at komme til eller fra byen, uden at det foregår på eget ansvar i en indhegnet NNP Vester Thorup. 

Der er stadig tid til at få vendt en tabersag til en god sag for regeringen og forligspartierne, men det kræver borgernes positive 
medvirken. 

M.v.h. Bjarne Sørensen, Toften 29,  9000 Aalborg 

  



Klage: Planer om Vester Thorup Nationalpark 
 

Sigismund Ahlefeldt-Laurvig  
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Til Naturstyrelsen, 

 Denne meddelelse er en klage til Naturstyrelsen over planerne vedr. Vester Thorup Nationalpark. 

 Jeg er 4. generation af en familie, der er sommerhusejere i Lild Strand og jeg har et inderligt ønske om, 
at området Lild Strand, Bulbjerg og Svinkløv er vigtig at værne om. Til daglig er jeg ejerleder af 
Frederiksdal Skovdistrikt nord for København og har en praktisk erfaring med sikring af biodiversitet. 

 Herunder er tre hovedkritikpunkter for min klage til planen om Vester Thorup Nationalpark: 

 1) Ingen eksisterende arter hjælpes 

Den beskrivelse af visionen og målet for at anlægge Vester Thorup Nationalpark virker meget 
uigennemtænkt og mangelfuld. Der er ingen faglig begrundelse i "Mulig Nationalpark Vester Thorup” 
brevet fra Naturstyrelsen for, hvilke naturværdier, som fremmes og sikres ved at etablere hegning af 
arealerne. Hverken eksisterende dyre-, fugle- eller planteliv bliver nævnt som ”vindere” i planen for 
nationalparken. 

 Det er under al kritik, at man ikke har en saglig argumentation for, hvorfor Naturstyrelsen i stedet vil 
anbringe vildheste i terrænet. Der oplyses ikke om tidligere viden eller erfaringer, der giver anledning 
til at finde den løsning særlig værdifuld for sikring af biotopen. 

 2) Dyrenes mobilitet indskrænkes 

Faunaens nuværende mobilitet indskrænkes voldsomt ved hegningen af arealerne. De kommunale 
veje, som også omtales i beskrivelsen, vil skære Nationalparken op i mindre parceller og hele idéen om 
én beskyttet nationalpark er dermed kastet ud af vinduet. Der er ikke indtænkt zoner, hvor dyreliv kan 
passere ligesom i andre nationalparker (eksempler på dyreovergange finde i artikel fra the 
Guardian her). Dyrene har faktisk MINDRE plads at flytte fra område til område. I tilfælde af stormfald 
eller skovbrand i en del af plantagen, så vil de ikke kunne søge over i andre dele, men er tvunget til at 
forblive i et naturkatastroferamt område. 

 Styring af transport og adgangsveje for mennesker og fri mobilitet for dyr er den eneste måde at sikre 
en sund biotop for fugle- og dyrevildt. 

 3) Friluftsliv ophører og naturen er taberen 

Områderne bliver sværere eller stopper med at kunne tilgås for besøgende og grundejere pga. 
hegning. Det betyder, at friluftsliv indskrænkes og nogle steder ophører. Det er en kendsgerning, at 
borgere værdisætter områder højere, hvis de kan bevæge sig i området. Omvendt er et område uden 
direkte værdi, hvis borgerne ikke har adgang til det. Derfor er det meget væsentligt at adgangsforhold 
for friluftsliv og grundejere sikres i langt højere grad. 

 Naturstyrelsen saver grenen af de sidder på, hvis besøgende og grundejere afskæres fra 
nationalparken. Pga. hegning mister naturen ambassadører, der kan promovere sikringen af dyre- og 
planteliv, fordi man mister interessen for områder, som man ikke har glæde af. 

https://www.theguardian.com/environment/2021/jan/23/how-wildlife-crossings-are-helping-reindeer-bears-and-even-crabs-aoe


Konklusion 

Kritikpunkterne er fokuseret på planen. Grundtanken om en nationalpark kan i sig selv være et 
positivt projekt for at sikre biodiversitet. Kritikken går i særlig grad på kommunikation fra 
Naturstyrelsen. Planen er meget mangelfuld kommunikeret og giver anledning til stor tvivl, om det 
faglige grundlag for at anlægge nationalparken. 

 Klagers informationer: 

Sommerhusejer: Sigismund Ahlefeldt-Laurvig 

Adresse: Strandvejen 85, Lildstrand, 7741 Frøstrup 

Matrikel-nr. 4-bi 

Kontakt: tlf. 51324298 / e-mail: s.ahlefeldt@outlook.com 

Profession: Ejerleder af Frederiksdal Skovdistrikt ved Virum, Storkøbenhavn. 

Hvis der er spørgsmål til klagen, så skal Naturstyrelsen være velkommen til at kontakte mig for 
uddybende forklaringer. 

Sigismund Ahlefeldt-Laurvig 

Frederiksdal Skovdistrikt 

Hummeltoftevej 187 

2830 Virum 

CVR-nr.: 38070711 

Tlf. 51324298 

E-mail: sigismund@frederiksdalslot.dk 
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Til Naturstyrelsen, NST Thy og miljøministeriet.                                        19.11.2021 

 

Jeg indsender denne protest mod indhegning og udsætning af store dyr ved en ny naturnationalpark Vester 
Thorup, da vores sommerhus, Svenstibakkevej 48 er nabo til statens ejendom hvor Naturnationalparken 
tænkes opført. 

Hvis i ser på nedenstående kort, er vores sommerhus placeret 5 meter fra jeres skel. 

Jeg har 4 klagepunkter som jeg gerne vil have besvaret og ønsker de skal indgå i jeres overvejelser: 
processen, indhegning, miljøpåvirkning og naboretslige forhold. 

 

1. Processen. 
Det er dybt problematisk at udpegning og beslutninger skal forceres uden berørte brugere og 
lodsejere informeres. 

Der er ikke udsendt mødeindkaldelse til os som nabo hverken pr. mail, brev eller i e-Boks og det var 
tilfældigt at vi mødte op til grundejerforeningens generalforsamling hvor vi blev orienteret om 
projektet og naturvandringen. 

Jeg ønsker fremover at bliver indkaldt og opfordrer kraftigt at det sker til alle berørte lodsejere og 
brugere. 

 

2. Indhegning. 
Som nabo til jeres arealer har jeg ikke noget imod en naturnationalpark, men er meget imod en 
indhegning og udsætning af store dyr.  

Det virker forrykt at indhegne Lild Strand som er et fiskerleje med tilhørende landsby og 
sommerhusområde, for øge den danske biodiversitet ved at slippe store ”vilde” dyr løs, som intet 
har at gøre med vild dansk natur. 

Det vil ændre drastisk på Lild Strand som værende et historisk fiskerleje midt i den store klithede ud 
mod havet. Det vil forringe den frie bevægelse i området og ødelægge det smukke frie udsyn fra 
byen ud over klitheden. 

 

3. Miljøpåvirkning. 
Miljøpåvirkningen kan inddeles i tre underpunkter: 

a. Miljøpåvirkning på menneskene 
Det får en negativ påvirkning når beboer og brugere ikke kan færdes frit i området. I dag 
benyttes området af vores børn og børnebørn. Vores børnebørn tør jeg ikke slippe løs i 
området. Mange voksne tør ikke bevæge sig i et område hvor store dyr går løs. Der 
kommer mange gæster og turister i sommerhusene, de vil opleve et afspærret område; tør 
de benytte området? 



Jeg købte sommerhuset i 2007 netop fordi det lå placeret op ad et fredet område der ikke 
måtte indhegnes, afgræsses eller noget som helst der kan ændre områdets karakter. Kan 
denne fredning tilsidesættes? 

b. Miljøpåvirkning på naturen  
At udsætte store græssende dyr i en indhegning og lade naturen gå sin gang, vil uden tvivl 
ændrer på den nøjsomme natur i klitheden samt de åbne bakker ved Bulbjerg. Jeg er ret 
sikker på at ændringen ikke er til gavn for de åbne arealer. De vil gro til i nåletræer og 
hybenroser, som dyrene vil undgå at æde. Den eneste måde klitheden kan bevares, er at vi 
mennesker hjælper naturen med at fjerne uønskede ikke danske vegetationer og glem alt 
om ikke danske dyrearter kan klare den del af opgaven, de bliver i stedet endnu en 
”forurener” i den danske fauna. 

c. Den miljømæssige klimapåvirkning 
Når skovene fjernes og der ikke længere sker en skovdrift, vil der ske et mindre optag af 
CO2 fra atmosfæren. Indgår denne overvejelse i beslutningen, i betragtning af at 
folketinget, klimaforskere og miljøforkæmpere efterlyser tiltag der reducerer CO2 
mængderne og frygter store klimaændringer, der netop kan få negativ betydning for den 
truede biodiversitet i Danmark? 

 

4. Naboretslige forhold 
Som nævnt har vi købt et sommerhus op ad statens frede ejendom i 2007. vi betalte en høj pris for 
den herlighedsværdi husets beliggenhed har, da arealerne er beskyttet med en fredning. Huset 
åbnede vi op mod klitheden for at nyde det frie uspolerede udsyn over klitheden. 

Hvis der sker en indhegning vil der ske en forringelse af vores ejendom og vi vil lide et økonomisk 
tab. Derfor må der ske en taksationsforretning gennem en ekspropriation, der kan fastslå det 
værditabet ejendommen får, et forhold der er beskyttet i grundloven og ekspropriationsloven. 

Er der indarbejdet ekspropriationer i forbindelse med  oprettelse af naturnationalparkerne? 

 

Ud over ovenstående har jeg et par generelle forhold som jeg med undren konstaterer. 

Som nævnt har vi haft sommerhuset siden 2007 og åbnet op mod klitheden med store panorama vinduer, 
hvor vi kan iagttage dyr og natur gennem vores opstillede kikkert. 

Indtil for ca. 5-7 år siden kunne vi iagttage flokke af kron- og rå vildt græsse i klitheden, i sær i 
vinterhalvåret sås de stort set hver dag, men nu ser vi dem stort set aldrig. 

Det samme når vi før gik ture i skoven, da støde vi altid på kronvildt, de sker sjældent i dag. 

Samtidig kan vi se at der er blevet opsat mange skydetårne og jeg får naturligt den mistanke, at den øgede 
jagt i skovene har fjernet vores naturlige store afgræssede dyr. 

Min påstand er at vi kan få dansk naturlig afgræsning af kronvildt med øget biodiversitet, ud at udsætte 
unaturlige store afgræssende dyr, ved enkelt at stoppe jagten på statens arealer. Men som tidligere nævnt 
skal unaturlige vækster fjernes over en meget lang tidsperiode, uanset dyrearter. 



Derudover vil jeg påstå, at når der foretages en indhegning og der udsættes store dyr der ikke i vild tilstand 
høre hjemme i Danmark, skaber vi et nyt kulturlandskab der formes af os mennesker, som vi fejlagtigt 
kalder vild natur, men rettelig bør hedde en stor dyrepark, europæisk safaripark eller forhistorisk zoo med 
uddøde danske dyrearter. 

 

Generelt tilslutter jeg de indsigelser der er kommet fra vores grundejerforening og fra Lild Strand ved Anne-
Mette Kristensen, alligevel blev det til en længere mail, men meget mangler at blive belyst i projektet fra 
andre end fagspecialister med en tilsyneladende snæver indgangsvinkel. 

 

 

Venlig hilsen 
 
Steen Rasmussen  
Bygaden 32H 
9000 Aalborg 
 

Medejer af sommerhuset 

Svenstibakkevej 48 

Lild Strand 

7741 Frøstrup 
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