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Lildstrand, den 8. juli 2022 
 
 
 
 
Kære miljøminister Lea Wermelin! 
 
ØNSKE OM UDVIDELSE AF NATIONALPARK THY MED STATENS FREDEDE AREALER VIGSØ/BULBJERG 
 
Først tak for, at du ved udpegningen af naturnationalparker i marts var lydhør over for vores helt særlige 
udfordring og bekymring med hensyn til afskæring af fiskerlejet Lildstrand fra det omgivende samfund ved 
evt. udpegning som Naturnationalpark Vester Thorup.  
Også tak for dit brev J.nr. 2022-254 af 16. marts 2022, som du afslutter med ordene:  
”Jeg er også opmærksom på jeres ønske om udvidelse af nationalparken.” 
 
En udvidelse af Nationalpark Thy med statens fredede arealer mellem Vigsø og Bulbjerg vil betyde et meget 
stort løft for lokalområdet med hensyn til udviklingsmuligheder inden for erhverv, bosætning og turisme og 
– som vi ser det – også for Nationalpark Thy og Thy generelt. Den lokale opbakning er massiv, jf. bilag.  
 
International IDA-certificering som Dark Sky Park Thy i området er i proces i samarbejde med Naturstyrel-
sen Thy, et tiltag med fokus på naturbeskyttelse og biodiversitet. P.t. findes kun én dark sky park i Danmark: 
Møn-Nyord. Den certificering har været med til at fremme en positiv udvikling på Møn, som jo også er et 
udkantsområde. Udvidelse af Nationalpark Thy med statens fredede arealer og en Dark Sky Park Thy 
forventes at fremme en positiv udvikling og samtidig være en positiv historie om stille turisme med 
naturfokus baseret på helt særlige stedbundne potentialer. 
 
Vi ved, sagen ligger på dit bord.  
Vi ved, at du er i dialog med Nationalpark Thy, hvis bestyrelse støtter op om udvidelsen. 
Vi be’r indtrængende om, at du af hensyn til den igangværende gode udvikling lokalt/i Thy vil tage 
beslutning om den ønskede udvidelse, som har været i proces lokalt siden 2017, og handle konstruktivt 
derpå inden det forestående valg.   
 
Er der opklarende spørgsmål/kommentarer, står vi naturligvis til fuld rådighed.  
 
 
Med venlig hilsen 
På vegne af Nationalparkgruppen under Hawboernes Forening, Lildstrand 
Tove Græsbøl Eriksen, Bjarne Sørensen og Anne-Mette Kristensen 
www.hawboerne.dk; hawboerne@gmail.com;  
 
 
Kontakt: Bjarne Sørensen, Strandvejen 83c, Lildstrand, 7741 Frøstrup, mobil 2338 4696 
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