
 

 

Naturplan ryster de lokale: 

Naturstyrelsen vil indhegne Bulbjerg og Lildstrand 

Lokale beboere vender sig mod tanken om at slippe store græssere løs i et stort indhegnet landområde, 

hvor de risikerer at fortrænge mennesker fra naturen 

Som led i miljøminister Lea Wermelins plan om at oprette ti særlige naturnationalparker er Naturstyrelsen i 

Thy langt med planer om, at et 65 km langt hegn skal omkranse Lild Klitplantage og det store fredede 

område med Danmarks eneste fuglefjeld, Bulbjerg. Bag hegnet vil store græssere som kvæg og heste blive 

sat ud for at berige naturen. Kæmpedyr som elg og nordisk bison kan også komme på tale. 

”Det er meget voldsomme og indgribende planer, som vi først hører om nu. Staten er tilsyneladende så 

forhippet på at gennemtrumfe tanken om en indhegnet natur-nationalpark i det nordvestlige Thy, at der 

ikke er tid til en høring. Vi lokale skal blot skal rette ind, så vi ikke længere kan færdes frit i naturen.” 

Sådan siger Bjarne Sørensen, der repræsenterer Udviklingsgruppen bag Masterplan Lildstrand, som blandt 

andet handler om at styrke den stille turisme i området.  

Otte lokale beboerforeninger har i den forbindelse i flere år arbejdet for at få udvidet den eksisterende 

Nationalpark Thy med klithederne mellem Vigsø i vest til Bulbjerg i øst. Dette initiativ har bestyrelsen for 

Nationalpark Thy bakket op om, ligesom Thisted Kommune støtter Masterplan Lildstrand. Nu konflikter de 

tanker med miljøminister Lea Wermelins hensigter. 

”Vi er spændt på, hvordan Thisted kommune ser på de nye og meget konkrete planer fra Miljøministeriets 

og dermed ministerens side,” siger Bjarne Sørensen. 

Naturvandring som informationsform 

Bjarne Sørensen har som naturelsker stor forståelse for tanken om at øge mangfoldigheden i naturen. Han 

peger på, at naturen i det konkrete område ved fiskerlejet Lildstrand og Bulbjerg-knuden netop har stor 

diversitet i forvejen med masser af vildt og store fredede arealer med et rigt planteliv. 

”Hvis regeringen og partierne bag beslutning om Naturnationalparker virkelig ønsker mere natur, så bør 

tankerne realiseres dér, hvor der ikke i forvejen er vild natur med masser af dyrevildt. Det kan i stedet ske 

ved at omdanne lavbundsjorder med monokultur til mere frodige levesteder for dyr og planter”, fortsætter 

han. 

De planer, som myndighederne for øjeblikket arbejder med for Lildstrand og Bulbjerg-området, fremgår af 

et opslag på Naturstyrelsens hjemmeside. Her inviterer styrelsen på en vandretur, der skal foregå i 

terrænet onsdag 10. november. Den vil varer to-tre timer og begynder om eftermiddagen kl. 14. 

”Som beboere i området mener vi, at det er en meget udemokratisk form for involvering. Dels foregår det i 

dagtimerne, hvor de fleste er på arbejde, dels forudsætter det, at man fysisk er i stand til at bevæge sig 

rundt i terrænet. Det er da mangel på respekt for demokratiske spilleregler fra det offentliges side,” siger 

Ernst Breum, der er bestyrelsesmedlem i Støtteforeningen Hannæs-Østerild, som er paraplyorganisation for 

otte beboerforeninger i området. 

 

De lokale hæfter sig også ved en sproglig detalje i Naturstyrelsens materiale. Styrelsen betegner nemlig 

området som Naturnationalpark Vester Thorup. 

”Lokaliteten Vester Thorup ligger uden for det område, som Naturstyrelsen selv skitserer på sit eget kort i 

forhold til placering af hegnet. Det er da besynderligt. Hvis man er i det spekulative hjørne, kunne man 



 

 

mistænke myndighederne for at undlade at bruge Bulbjerg som betegnelse, fordi det vil udløse en langt 

større identifikation med området og vække langt bredere opmærksomhed end en mindre kendt lokalitet 

som Vester Thorup Klitplantage”, tilføjer Ernst Breum. 

140.000 besøgende bag hegn 

Den planlagte indhegning med 65 km hegn vil omfatte populære Bulbjerg, som hvert år besøges af 140.000 

turister. De skal ind bag indhegningen og dele veje og stier med de løsgående dyr. Det samme gælder 

vandrere, ryttere og cyklister, der ønsker at følge Vestkystruten gennem plantagerne, benytter det netop 

indviede Kystsporet tæt på kystlinjen eller følger landevejen til Lildstrand. De kommer til at blande sig med 

de løsgående græssere, hvis altså miljøministeren får sine planer igennem: 

” Dét, håber vi ganske enkelt, ikke sker. Planen er udtryk for et totalitært natursyn på tværs af folkelige 

interesser”, konkluderer Bjarne Sørensen. 

TEKST: Lars Lundgaard, 29691297 

Kontaktpersoner: 

 Bjarne Sørensen: mobil: 23 38 46 96 / mail: sandhojgaard.bjarne@gmail.com   

Udviklingsgruppen Lildstrand.  

 Ernst Breum: mobil: 91 54 36 37 / mail: ernstbreum@gmail.com. 

bestyrelsesmedlem i Støtteforeningen Hannæs-Østerild, som er paraplyorganisation for otte 

beboerforeninger 

Fakta-orientering 

 Beskrivelse af Naturnationalpark Vester Thorup (Lild klitplantage / Bulbjerg) og rids over 65 km hegn.   
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 Tilbud om naturvandring i planlagt naturnationalparker 

Naturvandringer (naturstyrelsen.dk) 
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