
From:  <hawboerne@gmail.com>  
Sent: 14. november 2021 15:50 
Subject: Brug 5 min. på aktiv støtte, hvis du er modstander af indhegnet Naturnationalpark Vester Thorup 
 
Kære Medlem af Hawboernes Forening ! 

Hvis du er imod indhegning af Lildstrand, så send dit bidrag til den samlede underskriftsindsamling mod 
Naturnationalpark Vester Thorup via  

https://www.skrivunder.net/nej_tak_til_indhegnet_naturnationalpark_i_vester_thorup   

Den indsigelse dokumenterer modstanden fra hele det foreslåede NPPT VT-område, ikke blot fra Lildstrand-
området, er nemt og gratis at benytte - og du behøver ikke at være Facebook-bruger. Sidste frist er 19. 
november.  

Tak til de mange af jer, der allerede har indsendt jeres bidrag til den fælles indsigelse fra Lildstrand. Håber, I 
og andre med jer med gøre det samme med denne fælles indsigelse fra hele lokalområdet via linket på 
www.skriv.under.net. Kort eller langt. Bare I aktivt tilkendegiver jeres modstand. Det er NU, vi skal sige fra.  

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Tanker fra en Hawbo, hvis Vester Thorup skulle blive udpeget... 

Skulle det ske, at NNP Vester Thorup bliver en realitet, må vi lokalt arbejde for, at denne etableres helt 
uden hegn og udsætning af dyr, men forvaltes med natur og biodiversitet som hovedhensyn, så naturen i 
området så vidt muligt kan udvikle sig og trives på egne præmisser. Uden hegn og importerede "store 
græssere".  

Umiddelbart spares 29 mio. kr til trådhegn og færiste. Foruden øvrige etablerings- og driftsomkostninger. 
De mange mio. kr., anvendt fornuftigt og velovervejet, ville fx kunne bruges til fjernelse af hybenroser i den 
EU-beskyttede naturtype atlantisk klithede, til naturpleje af lobeliesøen Lild Strandkær og andre nyttige 
naturbevarende og tiltrængte tiltag, som fagfolk kunne iværksætte på dokumenteret videnskabeligt 
grundlag.  

Samtidig kunne vi som lokalbefolkning måske også begynde at kunne se os selv i rollen som medejer af 
projektet, hvis det blev bragt på randen af fornuft - og tilgodeså både klima, flora, fauna og mennesker. Vi 
er jo formentlig alle naturelskere, der ønsker størst mulig biodiversitet på naturens præmisser - og samtidig 
også naturbrugere, som ønsker at bevare vores skønne natur fri for hegn, låger og adgangsbegrænsninger. 

Apropos KLIMA og CO2, så hørte I formentlig skovrider Ole Noe på naturvandringen ved Bulbjerg 10.11. 
medgive, at NNP-projektet udelukkende går på biodiversitet og at det vil have en negativ klimaeffekt set i 
relation til CO2-udledning.  

God søndag! 

 
https://hawboerne.dk/  (se diverse links om NNP VT) 
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