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Kære erhvervsminister Simon Kollerup og indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad! 
  
Udpegning af naturnationalparker er blevet et voldsomt debatemne rundt omkring i de 21 udpegede 
områder. Også i Lildstrand og på Hannæs.  
 
Udgangspunktet er udpegning på statslige arealer. For mulig Naturnationalpark Vester Thorup er der den 
helt særlige udfordring, at denne naturnationalpark vil omslutte bysamfundet Lildstrand og dets mange 
private matrikler totalt, således at eneste adgang til byen, Strandvejen, vil blive færdsel ”på eget 
ansvar”.  
 
Udpegning vil også sætte en stopper for et af to rammeprojekter i byens masterplan, Dark Sky Thy, 
som er vigtigt for udvikling af turisme og erhverv i lokalområdet, både på Hannæs og i Thy.  
Dark Sky Thy-projektet har opnået fondsstøtte og forventes realiseret ultimo 2022. Masterplan Lildstrand fra 
2018 har politisk opbakning fra Thisteds borgmester (S). Infrastrukturprojekt kystterrasser i masterplanen har 
fået støtte fra både Bolig- og Planstyrelsen og LAG Thy-Mors, i alt 1,1 mio. kr. 
  
Beboerforeningen i Lildstrand, Hawboernes Forening, har to gange sendt åben invitation til miljøminister Lea 
Wermelin, så ministeren kan komme på besøg og ved selvsyn kan konstatere de problemer, en udpegning 
vil forvolde - og få lejlighed til at indgå i en konstruktiv dialog med borgerne, jf. vedlagte invitation.  
Invitationen med følgemail er sendt i kopi til samtlige 29 medlemmer af Folketingets Miljø- og 
Fødevareudvalg, inkl. følgemail og med kopi til hhv. statsministeren og Jakob Ellemann-Jensen. 
Også Søren Pape Poulsen har modtaget kopi og separat mail. 
  
Hidtil har Lildstrand ikke haft succes med at få en dialog med miljøministeren i gang. Derfor henleder 
vi tillige erhvervsministerens og indenrigs- og boligministerens opmærksomhed på Lildstrands 
specielle udfordring, da vi mener, problemstillingerne berører også disse ministeriers 
ressortområder.  

I Lildstrand ønsker vi det bedste for naturen og biodiversiteten og støtter naturplejetiltag. Men vi ønsker ikke 
at leve i en indhegning med adgang på eget ansvar og med reducerede udviklingsmuligheder, specielt ikke 
set i lyset af det tvivlsomme videnskabelige grundlag for rewildingen og hele den forhastede proces. 
Projektet kan fortsat vendes til succes - ved rettidig politisk omhu i form af dokumenteret videnskabelig 
evidens for tiltagene og demokratisk borgerinddragelse.  

Med venlig hilsen 

På vegne af bestyrelsen i Hawboernes Forening, Lildstrand 
Anne-Mette Kristensen, Strandvejen 83c, Lildstrand, 7741 Frøstrup, hawboerne@gmail.com  
www.hawboerne.dk 
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Åben invitation til miljøminister Lea Wermelin 
Masterplan Lildstrand 

Indsigelse mod NNP Vester Thorup fra hhv. Hawboernes Forening, foreninger og erhverv i Lildstrand samt 
Støtteforeningen Hannæs/Østerild 
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