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Lildstrand, den 6. januar 2022 
Kære miljøminister Lea Wermelin! 
 
ÅBEN INVITATION TIL DIALOGMØDE I LILDSTRAND 
Hawboernes Forening, Lildstrand, vil hermed nok engang indbyde dig til et dialogmøde i Lildstrand om 
evt. etablering af Naturnationalpark Vester Thorup OG om Lildstrands/Nationalpark Thys anmodning om 
udvidelse af Nationalpark Thy, bl.a. med strækningen Vigsø-Lildstrand-Bulbjerg, fremsat i 2021. 
 
Vi er kede af, at det er nødvendigt for os at henvende os til dig på ny om en evt. etablering af en 
naturnationalpark (Vester Thorup), der i givet fald helt vil omslutte vores lille samfund i Lildstrand.  
 
Vi ved godt, at der endnu ikke i aftalekredsen er taget politisk beslutning om, hvor de sidste op til 10 
naturnationalparker skal placeres. Du har i medierne været ude og understrege, at placeringen skal ske i 
dialog med borgere, interessenter og kommuner, herunder i samarbejde med de borgere, som bor i 
nærområdet, færdes i naturen og som bruger den i hverdagen. 
 
Vi er derfor glade for, at du har valgt at tage dig ekstra tid, så der kan blive set grundigt på alle de input, der 
fra mange sider er kommet i de seneste måneder, inden der her i 2022 træffes endelig beslutning om 
placeringen. Vi vil også gerne kvittere for din appel i dit indlæg fra begyndelsen af december 2021 i 
medierne ”Alle kan være med til at udforme naturnationalparkerne” til, at alle går aktivt ind i dialogen og 
ikke på forhånd tager stilling med et simpelt ja eller nej. Der skal netop, som du skriver, findes gode lokale 
løsninger de steder, hvor der bliver naturnationalparker. Det er vi ganske enige i, ligesom vi er enige med 
dig i, at der er så mange nuancer, som først folder sig ud, når vi bliver konkrete. 
 
Skal vi f.eks. blive konkrete i forhold til en evt. Naturnationalpark Vester Thorup, er det allervæsentligste 
for borgerne i Lildstrand ikke, om man kan køre på mountainbike, gå en tur med hunden eller gå en tur 
med familien, men simpelt hen om vi kan bevare livlinen mellem Lildstrand og det omgivende samfund, 
hvor vi arbejder, handler, tager på job, i institution, skal til lægen og i det hele taget er en del af. 
 
Til din orientering vedlægges præsentationen fra Hawboernes Forening, Lildstrand, og Støtteforeningen 
Hannæs-Østerild fra foretrædet for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg den 15. december 2021, hvor 
bl.a. denne problemstilling er taget op: MOF Alm.del - Bilag 178: MOF-foretræde 151221 Lildstrand (ft.dk) 
 
Det er dejligt at se i dit indlæg i medierne, at du glæder dig til den fortsatte dialog om, hvordan vi konkret 
og bedst skaber rammerne for, at vi kan give en mere mangfoldig og spændende natur videre til vores børn 
og børnebørn. Det - skriver du – er der hårdt brug for, men vi vil tillade os at supplere med, at det også skal 
være muligt at bo og leve i Danmark, herunder også fortsat i Lildstrand, hvor naturen allerede er fri og vild. 
 
Derimod er det ikke tilfredsstillende, når du i diverse svar, herunder svaret den 13. december 2021 til 
Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg (MOF alm.del – svar på spm. 195), blot henviser til, at Hawboernes 
bemærkninger bliver taget i betragtning, og oplyser, at der ved en eventuel udpegning af en naturnational-
park i Vester Thorup er lagt op til lave hegn, at indhegning i al almindelighed ikke må forhindre eller unødigt 
vanskeliggøre offentlighedens adgang til og fra naturnationalparkerne, og at den frie bevægelighed skal 
opretholdes i videst muligt omfang. 
 
Dermed siger du direkte, at såfremt Vester Thorup bliver udpeget, så er det med hegn og udsatte dyr, godt 
nok måske ikke ligefrem bisoner og elge. Så er der jo ikke mulighed for os til at få den dialog med dig, som 

http://www.hawboerne.dk/
https://www.ft.dk/samling/20211/almdel/MOF/bilag/178/2503315.pdf
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du gang på gang indbyder til og opfordrer til, inden der sker en politisk udpegning af de sidste 10 
naturnationalparker.  
 
Det vil derfor betyde, at du ved udpegningen overhovedet ikke lader de særlige problemer for bysamfundet 
Lildstrand og dettes lokale udvikling indgå i den politiske beslutning, men øjensynligt blot henviser disse 
problemer til en senere løsning i den lokale og konkrete dialog, og så er toget kørt (for at bruge dit eget 
ordvalg i dine indlæg i medierne), for så er hegn og udsatte dyr i Vester Thorup vel en realitet fastlagt fra 
centralt hold.  
 
Vi vil derfor kraftigt opfordre dig til at genoverveje vores invitation til at komme til et møde i Lildstrand, 
hvor vi kan fremlægge vores mange velbegrundede argumenter imod en evt. Naturnationalpark Vester 
Thorup, som har mødt megen stor modstand hos befolkningen i området. Selv om det er vinter, er 
Lildstrand bestemt et besøg værd. Men skulle det ikke være muligt, vil vi gerne møde dig til et dialogmøde i 
ministeriet i København eller virtuelt via Teams. Så vil de mange fine ord om dialog også få et oplevet 
indhold i Lildstrand - set med borgernes øjne. 
 
Men der er jo også nogle langt enklere veje, hvis der skal vises lydhørhed og handlekraft.  
 
Den ene kunne være, at Vester Thorup allerede nu udgår blandt de 21 mulige placeringer på grund af de 
særlige problemer for det indelukkede samfund, som man er blevet opmærksom på ikke vil kunne løses på 
tilfredsstillende vis, evt. heller ikke juridisk. Og at ministeriet arbejder videre med Nationalpark Thys og 
lokalbefolkningens seriøse forslag om en udvidelse af Nationalpark Thy. Det vil vi allerhelst høre fra dig.  
 
Den anden vej kunne være, at du melder ud, at Naturnationalpark Vester Thorup etableres helt uden 
hegn og udsætning af dyr, som lovgivningen (L 229) også giver mulighed for, men fremover forvaltes af 
Naturstyrelsen Thy med natur og biodiversitet som hovedhensyn, så naturen i området så vidt muligt kan 
udvikle sig og trives på egne præmisser. Det vil også betyde, at den brede folkelige modstand formentlig 
kan vendes, så lokalbefolkningen vil kunne se sig selv som medejer af projektet.  
 
Det er allerede politisk besluttet, at der ikke så langt fra Vester Thorup, nemlig i Tranum, skal etableres en 
naturnationalpark med hegn og udsatte dyr. Arbejdet hermed er i fuld gang. Det giver derfor en 
enestående mulighed for at sammenligne udviklingen over tid i natur og biodiversitet i de to områder, der 
har samme udgangspunkt og meget den samme natur. Dermed får forskerne et ideelt grundlag for 
sammenligning af metoder, som ikke bare vil være af stor forskningsmæssig betydning nationalt, men også 
internationalt, så Danmark også på dette område vil være i front som det grønne foregangsland, vi ønsker 
at være. 
 
Vi ser frem til din tilbagemelding og håber at kunne byde dig velkommen i Lildstrand. På forhånd tak. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen for Hawboernes Forening, Lildstrand 
Tove Eriksen, Mona Kloster, Lene Thomsen, Karin Rheinlænder, Hanne Marie Kværndrup, Birthe Lundgaard 
og Anne-Mette Kristensen 
www.hawboerne.dk; hawboerne@gmail.com;  
Kontakt: Anne-Mette Kristensen, Strandvejen 83c, Lildstrand, 7741 Frøstrup, mobil 2815 4918 
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