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TIL MILJØMINISTEREN!                                Cc. Naturstyrelsen og borgmester/kommunalbestyrelse i Thisted Kommune
                        

10. november 2021 

PROTEST MOD OPRETTELSE AF NATURNATIONALPARK VESTER THORUP 
Protest mod enhver opsætning af hegn og dermed indhegning af 
Lildstrand og omliggende naturområder 
Hawboernes Forening, Lildstrand, tilkendegiver hermed på dialogvandring ”Mulig Naturnationalpark Vester Thorup” 
dags dato sin allerskarpeste protest og indædte modstand mod planerne om etablering af naturnationalparken.  
Vi protesterer mod enhver opsætning af hegn i området og dermed indhegning af Lildstrand og den vilde natur. 
Indstillingen, der kun støttes af en meget lille gruppe i lokalbefolkningen, er for nylig detoneret som en bombe og har 
vakt chok, forfærdelse, vrede og vantro, både 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. Uden indhegninger! Lokalt oplever vi ikke naturbeskyttelse og -benyttelse som modsætninger.  
Vi forener dagligt og med glæde de to begreber, og det vil vi fortsat have lov til. Uden hegn! Den lokale modstand mod 
naturnationalpark har ikke rod i hverken ligegyldighed eller uvidenhed. Tværtimod.  

Miljøministeren og støttepartier skaber ikke mere natur ved at tvinge en sagesløs lokalbefolkning og endnu mere 
sagesløse dyr ind bag 65 km elhegn opsat for skatteborgernes penge. Naturen er her allerede og  afgræsses og trives 
på egne betingelser. En sådan skrivebordsbeslutning om ”rewilding” i en naturnationalpark, baseret på usikre 
forskningsresultater i henseende til dyrevelfærd og øget biodiversitet, kan kun skabe vrede, frustration og massiv 
modstand. Både natursynet, projektet og processen med manglende borgerinddragelse og korte tidsfrister 
forekommer aldeles totalitært og udemokratisk. 
 
Området gennemskæres af ride-, cykel- og vandreruter, o-løbsruter samt asfalterede, trafikerede veje. Jf. ca. 140.000 
besøgende årligt på Bulbjerg. Hvordan kombinere dette med tilgængelighed, elhegn og store dyr bag hegnet? Skal vi 
skynde os ud i naturen nu – mens vi kan og tør? Projektet rejser en lang række ubesvarede spørgsmål, ikke blot i 
relation til trafiksikkerhed, men også i relation til fredninger og forvaltningsret.     

Et andet aspekt er, at 65 km elhegn og en absolut uønsket naturnationalpark kan skabe bremse udviklingsprocesserne 
i dette ellers så velfungerende ”udkantsområde”. En forskningsrapport har for nylig sat fokus på de udviklingstiltag for 
bosætning og erhvervsudvikling, der er igangsat af lokale på frivillig basis: Udvidelse af Nationalpark Thy, så hele 
Thisted Kommunes vestkyststrækning og alle seks kystbyer indgår i nationalparken. Certificering som Dark Sky Park 
Thy, en international attraktion, som vil forene bæredygtig, stille helårsturisme med fortsat erhvervsudvikling på 
Hannæs.  

Hawboernes Forening, Lildstrand, håber med denne protestskrivelse at kunne overbevise miljøministeren og 
støttepartier med argumentation og sund fornuft, så dette vanvittige, skatteyderbetalte projekt stoppes, før der 
opsættes hegn og udsættes sagesløse dyr. Insisterer miljøministeren fortsat med magtudøvelsen, vil lokalområdet 
udfordre planen også juridisk i både nationale og om muligt også internationale retsinstanser.   

Vær ikke i tvivl: 
Lildstrand siger NEJ til at få både fri, vild natur, vildtbestand og bysamfund indhegnet med 65 km elhegn i en 
absolut uønsket Naturnationalpark Vester Thorup. Vi siger JA til at være en del af Nationalpark Thy. 

Kontaktperson: Formand Tove Græsbøl Eriksen, Rørslettevej 4, Lildstrand  hawboerne@gmail.com  
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