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Til miljøminister Lea Wermelin!                                                           Lildstrand, 29.10.2021 

Cc: Borgmester Ulla Vestergaard (A), Thisted Kommune  

 

Invitation til besøg i Lildstrand inden udpegning af nye naturnationalparker 

På vegne af alle 8 beboerforeninger på Hannæs inviterer Hawboernes Forening Dem hermed til at aflægge 
besøg i Lildstrand for byvandring og dialog om mulig Naturnationalpark Vester Thorup inden Deres endelige 
udpegning af kommende nye naturnationalparker. Ikke kun selve projektet, men også den oplevede proces 
i forbindelse med udpegning og borgerdialog samt kollisionen med lokalområdets veldefinerede 
udviklingsplaner ønskes debatteret. Vi oplever desuden behov for dialog om forvaltningsretlige og 
trafiksikkerhedsmæssige aspekter ved etablering af naturnationalpark, der så massivt indhegner et 
bysamfund, private matrikler og fuglefjeldet Bulbjerg med ca. 150.000 besøgende årligt.  

Vi har hørt, at De evt. kommer til Thy i forbindelse med KV2021, så vi sender kopi af denne invitation til 
borgmester Ulla Vestergaard, så denne evt. kan være behjælpelig med at arrangere et sådant møde.  
Vi tager naturligvis også gerne imod, selv om der ikke er andre besøg i området på dagsordenen, og vi  
er helt fleksible med hensyn til valg af tidspunkt.   

Indstillingen om ”Naturnationalpark Vester Thorup” bakkes kun op af ganske få personer i lokalområdet. 
Indstillingen har detoneret som en bombe og vakt chok, forfærdelse og vrede i Lildstrand og på Hannæs.  

Naturen i det foreslåede område har i årtier henligget vild, uspoleret og afgræsset af en betragtelig bestand 
af kron- og hjortevildt. Lokalt opdeler vi ikke i naturbeskyttelse og -benyttelse. Vi forener de to begreber. 
Den lokale modstand skyldes således ikke hverken ligegyldighed over for natur eller uvidenhed. Tværtimod.  

Vi ser frem til et møde, hvor vi kan fremlægge vores mange velbegrundede argumenter imod forslaget om 
Naturnationalpark Vester Thorup. Disse vil også fremgå af den række af protestskrivelser fra lokalområdets 
mange interessenter, som vil blive overrakt Naturstyrelsen Thy på ”dialogmødet” den 10. november, 
forventeligt med pressedækning.  

Under alle omstændigheder: De bør ikke være i tvivl om, at Lildstrand-Hannæs-Nordthy siger NEJ til at få 
både fri, vild natur og bysamfund indhegnet i en Naturnationalpark Vester Thorup.  Der skabes ikke mere 
natur for skatteborgernes penge ved at sætte 65 km el-hegn om natur, der allerede findes og trives på egne 
betingelser. Kun vrede, frustration og massiv modstand blandt dem, der skal bo og leve i indhegningen. 

Vi ser frem til at modtage et snarligt svar – positivt eller negativt – på denne invitation til dialog/ekskursion. 

Med venlig hilsen 

Hawboernes Forening, Lildstrand, bestyrelsen 

Tove Græsbøl Eriksen, Birthe Lundgaard, Lene Amtoft Thomsen, Mona Kloster, Hanne Marie Kværndrup, 
Karin Rheinlænder og Anne-Mette Kristensen (kontaktmail: hawboerne@gmail.com )  

https://hawboerne.dk/ 
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