
 

 

Snedsted den 18-10. 2021 

Kære borgmester Ulla Vestergaard 

 

Jeg fulgte den 31 august kommunalbestyrelsens behandling af spørgsmålet om en eventuel 

naturnationalpark i Thisted Kommune, en i øvrigt en meget sober diskussion, og var meget glad for jeres 

beslutning, men der er en ting jeg ikke forstår. 

Jeg opsummerer lige: 

Beslutning fra Økonomiudvalget, 25. august 2021, pkt. 163: 

Ad 1. Udvalget stemmer i mod, idet der ikke ønskes en naturnationalpark i Thisted Kommune med 

baggrund i de beslutninger, som lå til grund for etableringen af Nationalpark Thy. 

Indstilles til godkendelse. 

Punkt 149 på Kommunalbestyrelsesmødet den 31. august 2021 

For Økonomiudvalgets indstilling stemmer 25. 

Joachim P. Kjeldsen og Jens Otto Madsen stemmer imod. 

I det udsendte materiale fra Naturstyrelsen vedrørende de to områder, der er i spil i vores kommune, 

Hanstholm mm og området ved Bulbjerg, Lild og Vester Thorup, er det kun i materialet vedrørende 

Hanstholm der står, at Thisted kommunalbestyrelse ikke ønsker en naturnationalpark i området. 

Det tilsvarende står ikke i materialet vedrørende området omkring Bulbjerg og Lild. 

Som jeg læser Thisted Kommunes brev til Naturstyrelsen, har man kun skrevet, at man ikke ønsker en 

naturnationalpark i Nationalpark Thy, og ikke som kommunalbestyrelsen besluttede - i hele Thisted 

Kommune. 

Det kan måske være medvirkende til, at der oprettes en naturnationalpark omkring Bulbjerg på ca 4500 ha 

og med 65 km hegn, som bl a. fuldstændig vil indhegne kystbyen Lild Strand. 

Der er stor jagtlig interesse i området, og mange jægere vil kommer til at miste deres mulighed for at gå på 

jagt i området. 

Derudover er der store rekreative interesser i området. Bl.a. går det nye ”Kystspor” og ”Rideruten Thy” 

gennem hele området fra Vester Thorup til Hjardemål. Ruterne vil naturligvis ikke blive lukket ned, men det 

vil helt sikkert afholde mange fra at cykle, ride og gå tur med børn eller hund mm. hvis hele området bliver 

indhegnet, og der bliver udsat store dyr. Desuden vil mange naboer til en nationalpark blive hegnet 

ude/inde, på en for dem helt utilfredsstillende måde. 

Hvis der er sket en fejl i kommunikationen til Naturstyrelsen, mener jeg at Thisted Kommune bør rette den 

snarest, da beslutningen om hvilke 10 naturnationalparker der skal udpeges, vil ske over de næste par 

måneder, og vil blive offentliggjort inden Jul. 

Venlig hilsen 

Tage Espersen 

Formand for Jagtforeningerne i Thisted kommune 


