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Kære Mai Villadsen! 
Hawboernes Forening, Lildstrand, har 25.11.2021 søgt foretræde for Miljø- og Fødevareudvalget på 
grund af lokalområdets helt særlige udfordringer ved evt. udpegning. Vi bliver et indhegnet byområde 
med "adgang på eget ansvar", jf. ill. https://www.tilgaengelignatur.dk/tilgngelighed2.  
Anmodning om foretræde er vedlagt. (Forsøg på dialog med miljøministeren er ikke besvaret.) 
  
Enhedslisten er en del af forligskredsen omkring naturnationalparker. Følger Enhedslisten mon også 
med i, hvordan processen gennemføres og hvordan borgerne (ikke) inddrages? Hvor stor den folkelige 
modstand er? 
Næppe, hvis den humanistiske politik, som Enhedslisten ellers ser sig som garant for, skal stå til 
troende. Modstanden mod indhegning og rewilding af dansk natur vokser dag for dag. Det samme gør 
vreden over den hast og magtfuldkommenhed, hvormed regering og støttepartier  gennemtrumfer 
projektet. Kig væk fra storbyjunglen og genovervej, hvad I er i færd med at gøre mod den rigtige natur, 
mod befolkningen og mod klimaet. Rewildingprojektet øger CO2-udslippet og påvirker klimaet negativt. 
Det medgiver selv de mest fanatiske rewildere! 
  
Vi opfordrer til, at Enhedslisten gentænker sin opbakning, værner om sin politiske troværdighed 
og forhindrer miljøministeren og rådgiverfølget af rewilderbiologer i at trumfe naturnationalpark-projektet 
igennem i en forhastet proces, der mangler både videnskabelig evidens for øget biodiversitet og 
borgerlig opbakning.   
  
Vores fælles naturarv er en gave, som vi borgere vil både benytte og beskytte.  
Den grundlæggende betydning af ordet "minister" er "tjener, undergiven". Vi opfordrer til, at 
Enhedslisten som støtte-/samarbejdspartner minder den nuværende miljøminister herom, og at 
forligspartierne sammen, gerne på Enhedslistens foranledning revurderer både projekt, proces og 
tidsplan. En sådan revurdering har både natur og befolkning krav på. 
  

Hawboernes Forening, Lildstrand 

(Dokumentation for indsigelser, politikerhenvendelser etc.: se www.hawboerne.dk ) 
 På vegne af bestyrelsen 
Anne-Mette Kristensen, Strandvejen 83c, Lildstrand, 7741 Frøstrup 
 

https://www.tilgaengelignatur.dk/tilgngelighed2
http://www.hawboerne.dk/
https://hawboerne.dk/bestyrelsen

	Naturnationalpark Vester Thorup og projekt og procesvedr. naturnationalparker generelt: Et overgreb på natur og befolkning!

