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Kære Simone 
 
Så mange tak for initiativet med videresendelse til dine kolleger.  
Tænk, hvis beslutningstagerne, i sidste ende Lea Wermelin, ville ændre top down-attituden og gå i dialog 
med borgerne, endsige da besøge de berørte områder.  
LW forekommer tonedøv over for lokalsamfundenes vrede, frustrationer og afmagtsfølelse. Endsige da over 
for lokalsamfundenes evt. igangværende udviklingsplaner. 
Dette kunne ligne en ny mink-/sms-sag for regeringen, når NNP-områderne bliver udpeget. Det kommer 
sandsynligvis ikke til at gå stille af, idet der formentlig vil blive kæmpet imod med alle lovlige midler. 
Håber, miljøministeren  vil lytte til både lokalbefolkninger og neutrale forskere og vælge at spare de 29 mio. 
skattekroner, der er afsat til trådhegn i NNP VT. Og de øvrige kr. til hegn omkring Danmarks bedste natur 
over alt i Danmark. 
Hvis NNP Vester Thorup skulle være et af de 10 ulykkelige områder, der udpeges (som verdens værste 
julegave, og en, der ikke kan byttes!), forestår der jo heldigvis efterfølgende LW en meget omfattende 
myndighedsbehandling i de udpegede fredede / Natura 2000-områder. For NNP VT's vedkommende er vi 
gået i gang med at rejse midler til fornøden juridisk ekspertbistand, så alle aspekter af projektet kan blive 
prøvet hos domstolene, om fornødent også internationalt.   
 
Venlige hilsener Anne-Mette Kristensen, Lildstrand 
 
 
Den tor. 11. nov. 2021 kl. 10.54 skrev Simone Staudt <ssi@friluftsraadet.dk>: 
Kære Anne-Mette 
  
Tak for din mail. Jeg videresender dine kommentarer vedr. Naturnationalparken Vester Thorup til mine 
kollegaer, der arbejder med Naturnationalparker hos Friluftsrådet. 
  
Du ønskes en fortsat god dag 
  
Simone Staudt Vollmond 
Politisk Konsulent 
M.Sc. Naturforvaltning 
  
Tlf: (+45) 24 63 90 04 
E-mail: ssi@friluftsraadet.dk 
www.friluftsraadet.dk 
  
Scandiagade 13 │ 2450 København SV │ Telefon: 33 79 00 79 
  
Friluftsrådet udvikler friluftslivet, formidler natur og bæredygtighed og forbedrer rammerne for at opleve 
naturen. Visionen er: Friluftsliv for alle – i en rig natur, og på et bæredygtigt grundlag. Friluftsrådet er 
friluftsorganisationernes paraply og administrerer desuden Udlodningsmidler til friluftsliv.  
  

 
Fra: Anne-Mette Kristensen <hawboerne@gmail.com> 
Sendt: 11. november 2021 10:27 
Til: Simone Staudt <ssi@friluftsraadet.dk> 
Emne: AL-0063 - Friluftsrådet har sendt din sag videre til myndighedsbehandling / synspunkt vedr. 
naturnationalparker 
  
Kære Simone Staudt Vollmond 
  
Tak fordi Friluftsrådet tager nedennævnte sag op.  
 ------------------------ 
Gid det med lang sagsbehandlingstid også ville gælde projektet med udpegning af naturnationalparker, så 
beslutning om brug af 888 mio. skattekroner kunne træffes på et nuanceret og dokumenteret videnskabeligt 
grundlag, også juridisk. 
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For NNP Vester Thorups vedkommende vil man spærre hele bysamfundet Lildstrand inde bag indhegninger. 
En uhyrlig barriere for færdsel i det, der hidtil har henligget som fredet, fri, vild OG tilgængelig natur. En plan, 
som vil smadre hele det velunderbyggede udviklingsarbejde for bosætning, erhverv og stille turisme, som 
borgerdrevet initiativ har arbejdet på i årevis, støttet af Thisted Kommune. 
Hørte Friluftsrådets repræsentants lovprisning af NNP-initiativet på ”naturvandringen” vedr. udpegning af 
NNP Vester Thorup i går. Repræsentanten talte om, at de ”enkelte private matrikler” i området havde været 
inddraget. Havde tilsyneladende helt overset – eller var måske uvidende om - at indhegningen omfatter et 
helt bysamfund, som er baseret på friluftsliv og stille turisme. Bysamfundet og matriklerne her har 
myndigheder og Friluftsråd tilsyneladende helt overset i den helt igennem mærkværdige proces for et 
mærkværdigt projekt. 
”Naturvandringen i går” oplevedes som absurd politisk teater med en frustrereret lokalbefolkning som 
statister. Eller måske nærmere betegnet gidsler, for vi er jo nødt til at møde op til en sådan udefineret 
”naturvandring” for at få lejlighed til at vise vores lokale massive modstand mod det frygtelige projekt. 
Ærgerligt, at også Friluftsrådet tilsyneladende ukritisk retter ind efter det natursyn, som er gældende på 
”Borgen” lige nu. Og som oven i købet har negativ effekt på klimaet i forhold til udledning af drivhusgasser, 
som også skovrider Ole Noe måtte medgå i offentlighedens påhør på ”naturvandringen” i går.   
Denne henvendelse er ikke sendt til at indgå i jeres vurderinger, men synspunktet er da i det mindste 
fremsat – også over for Friluftsrådet, da NNP’er jo i høj grad modarbejder målsætningen om at ”forbedre 
rammerne for at opleve naturen” – hvis man altså tør! 
  
Med venlig hilsen 
På vegne af bestyrelsen i Hawboernes Forening, Lildstrand 
Anne-Mette Kristensen, Strandvejen 83c, Lildstrand, 7741 Frøstrup 
www.hawboerne.dk; hawboerne@gmail.com 
  

 
   
From: Adgang - Friluftsrådet <adgang@friluftsraadet.dk> 
Sent: 11. november 2021 09:32 
To: Anne-Mette Kristensen (MET) <MET@NIRAS.DK> 
Subject: AL-0063 - Friluftsrådet har sendt din sag videre til myndighedsbehandling 
  

Kære Anne-Mette Kristensen 

Vi har nu kigget nærmere på din indsendelse af en barriere. Vores umiddelbare vurdering af sagen er, at der 
her er en sag der skal sendes ind til afgørelse hos de kommunale myndigheder. Vi har derfor sendt din sag 
videre til Thisted Kommune og afventer deres tilbagemelding herpå. Vi vil orientere dig, når der kommer en 
afgørelse i sagen. Dog skal du være opmærksom på, at sådanne sager godt kan tage meget lang tid om at 
nå til afgørelse (i nogle tilfælde årevis). Hvis du har spørgsmål til din sag er du velkommen til at kontakte os 
på adgang@friluftsraadet.dk. 

Vi har også orienteret vores lokale friluftsråd i dit område om sagen. 

Vær opmærksom på at Friluftsrådet ikke er en myndighed, som kan afgøre, hvorvidt en givet barrierer for 
færdsel i naturen er lovlig eller ulovlig. Det er alene op til kommunerne og i visse tilfælde Miljøministeriet at 
træffe sådanne afgørelser. 

Vi takker endnu engang for din hjælp til at afdække barrierer for befolkningens færden i naturen. Skulle du 
møde andre barrierer, som du mener er i strid med lovgivningen, så send meget gerne eksemplet ind til 
vurdering hos Friluftsrådet.  

Simone Staudt Vollmond 
Politisk Konsulent 
M.Sc. Naturforvaltning 
  
Tlf: (+45) 24 63 90 04 
E-mail: ssi@friluftsraadet.dk 
www.friluftsraadet.dk  
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