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J.nr. 2022-8128  

Den 12. august 2022 

 

Hawboernes Forening 

hawboerne@gmail.com 

   

Kære Hawboernes Forening  

 

Tak for jeres mail af den 8. juli 2022 om en eventuel udvidelse af Nationalpark Thy 

og for jeres kvittering i forhold til udpegningen af naturnationalparkerne. 

 

Det glæder mig at høre om jeres engagement for den lokale udvikling – både i 

forhold til en eventuel nationalparkudvidelse såvel som det spændende Dark Sky 

Park Thy-projekt.  

 

En udvidelse af den foreslåede størrelse er en ikke-beskeden udvidelse, der 

forudsætter en proces, der lægger sig tæt op ad den proces, der finder sted ved en 

nationalparketablering. Der er således krav om udarbejdelsen af et konkret forslag, 

der tilvejebringes gennem en forundersøgelse, som der skal findes finansiering til. 

Forslaget skal sendes i høring, og der skal være lokal opbakning til udvidelsen, 

herunder hos de relevante kommunalbestyrelser. Der skal derudover være politisk 

opbakning til en udvidelse, hvorfor forligskredsen bag nationalparkloven (V, K, 

LA, DF, S, RV og SF) vil forventes at skulle inddrages i processen og beslutningen 

om en udvidelse. Slutteligt vil der være behov for en opdatering af nationalparkens 

bekendtgørelse.  

 

Så når I skriver, at sagen ligger på mit bord, er det væsentligt, at I er 

opmærksomme på netop behovet for både en kommunal og en bredere national 

opbakning. Det vil sige, at fx Thisted Kommune også skal bakke op om en 

udvidelse.  

 

Her vægter lokale stemmer altid højt, og derfor kan I overveje, om I skal række ud 

til netop dem, jf. processen, som er skitseret ovenfor.  

 

Miljøministeriet er ved at afsøge mulighederne for en eventuel udvidelse af 

Nationalpark Thy. Jeg kan til jeres orientering nævne, at Miljøministeriet er i 

løbende dialog med Nationalpark Thy, og at der senest blev afholdt møde i juni 

2022, hvor Miljøministeriets fagkontor, Naturstyrelsen og Nationalpark Thy 

deltog. 

 

Jeg vil gerne endnu engang takke for jeres henvendelse, som vil indgå i 

Miljøministeriets videre proces og sagsbehandling.  
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Med venlig hilsen 

 
Lea Wermelin 

 


