
Resume af møde vedr. Lildstrand 28.2.2020, kl. 14-15, på Borgmesterens kontor 

I mødet deltog: 

Thisted Kommune: 

Borgmester Ulla Vestergaard  (UV) og konsulent Mads Albrektsen (MA), Ledelsessekretariatet 

Hawboernes Forening, Lildstrand: 

Formand Tove Græsbøl Eriksen og bestyrelsesmedlem Anne-Mette Kristensen (ref.) 

 

Ad 1: Nationalpark Thy, evt. udvidelse fra Vigsø til Bulbjerg 

UV fastslog, at bolden ligger hos Nationalpark Thy, og at Thisted Kommune forholder sig neutral. 

Opfordrede Lildstrand til fortsat dialog med NPT. 

Lildstrand tager dette ad notam, men finder, at dialogen om NPT-udvidelse siden 2017 har været fortrinsvis 

envejs, og at konstruktive input fra Lildstrand som svar på de af NPT rejste problemstillinger er blevet 

modtaget med tavshed fra bestyrelsen.   

Det er samtidig Lildstrands indtryk, at debatten i kommunalbestyrelsen hviler på en spinkel indsigt i fakta 

hos en del kommunalbestyrelsesmedlemmer. Fx lader der til at være nærmest totalt ukendskab til, at der 

IKKE er landbrugsinteresser overhovedet i det foreslåede område, at det består af fredet klithede og 

plantage, hvoraf 85% ejes og drives af Naturstyrelsen, hvis driftsplaner er de samme i som uden for NPT og 

at forslaget omfatter færre end 30 lodsejere, som næsten alle er forhåndsorienteret. 

En tydeliggørelse af rettigheder og ansvarsfordeling i Lov om nationalparker ville være særdeles ønskelig i 

processen. Lildstrand henvender sig til miljøministeren med forslag til præcisering af loven, så borgerne kan 

påregne en objektiv proces inden for given tidsrammer.  

Lildstrand undrer sig over, at en udvidelse af Nationalpark Thy med Bulbjerg som slutpunkt tilsyneladende 

opfattes som et lokalt spørgsmål? Ikke som et udviklingspotentiale for både Nationalpark Thy og Thisted 

Kommune i en tid, hvor politikere ønsker mere natur/større sammenhængende naturområder.  

Lildstrand vil følge UV’s råd, kontakte NPT-ledelsen inden næstkommende bestyrelsesmøde 25. marts og 

be’ om svar på følgende: Er den samlede bestyrelse for eller imod en eventuel udvidelse? Vil NPT afholde 

borgermøde og igangsætte proces, så udvidelse i givet fald kan påregnes realiseret til ny nationalparkplans 

ikrafttræden 2022? 

Får Lildstrand et klart ja/nej-svar på disse spørgsmål, ved vi, hvilken strategi vi fremadrettet skal forfølge. 

NPT-strategien, herunder evt. tæt kobling til Cold Hawaii-strategien,  er ikke den eneste mulige og ikke 

nødvendigvis den rigtige for Nordthy-området, hvor befolkningsønsket er ”stille turisme”.  Området har tæt 

geografisk relation til Jammerbugt Kommune/Hanherred, hvor der arbejdes med andre strategier og 

planer, hvor vi måske passer bedre ind. 

Lildstrandområdet har behov for og – synes vi selv – efterhånden ret til efter fire års ørkenvandring at få en 

klar og utvetydig hensigtserklæring om NPT-spørgsmålet fra relevant(e) beslutningstager(e). 

Ad 2: Lildstrand Masterplan 

Masterplanen revideres løbende, og UV/MA fik et eksemplar af Version 4.0, februar 2020. 

Landingsplads: Madpakkehus opføres forår 2020. Kystterrasser har opnået 1,3 mio. kr. i støtte, senest kr. 

300.000 fra LAG Thy-Mors, og mangler kr. 200.000 i at være fuldt finansieret. Ansøgning kr. 200.000 er 

sendt til Thisted Kommune, erhvervskonsulent Henrik Jensen, februar 2020. Myndighedsbehandling pågår, 

og anlægsprojektet forventes at kunne være udført ultimo 2020/primo 2021. Møde med Skaarup 

Landskabsarkitekter i Lildstrand 6.3. for indledning af skitseprojektering. 



Historieformidling er indledt i positivt samarbejde med Museum Thy. 

Dark Sky Thy: Arealforslag ved Bulbjerg/Lildstrand er godkendt af International Dark Sky Association i 

Arizona. Naturstyrelsen Thy bakker op om projektet. Projektoplægget er videregivet til Henrik Jensen, 

Kystsporet. Jammerbugt Kommune er informeret. Link til projektoplæg findes på 

https://hawboerne.dk/dark-sky-thy. Kystsporet: Udover Dark Sky Thy-forslag er der indleveret forslag om 

omlægning af del af Vestkystruten på en strækning mellem Lildstrand og Hjardemål Klit, så ruten får et 

mere naturskønt og langt mere trafiksikkert forløb. Naturstyrelsen er indforstået med omlægning. Forslag 

er videregivet til Henrik Jensen og til projektleder hos Jammerbugt Kommune. Forslaget fremgår af 

Masterplan pkt. 3.5, s. 15. 

Byfornyelse: Kommunal p-plads Sandnæshagevej: behov for renovering, gerne i forbindelse med evt. 

kommunalt kystsikringsprojekt.  

Offentlige toiletter i Lildstrand: 3 toiletter, heraf 1 handicaptoilet, i Hawboernes Hus stilles til rådighed af 

Hawboernes Forening mod et mindre kommunalt beløb til rengøring. 1 toilet i spilhuset stilles gratis til 

rådighed, inkl. rengøring for egen regning, af Lildstrand Fiske- og Spilhusforening. Faciliteterne har behov 

for renovering/opgradering, men foreningerne har ikke råd til dette. Bedre skiltning ved Hawboernes Hus 

ønskelig. UV/MA ser på disse ønsker. MA og Rene M. Nielsen kommer på rundgang i Lildstrand i 2020 for at 

komme med forslag til elementer, som kan få byen til at hænge bedre sammen. 

 

Ad 3: Kreativitetshuset: Der arbejdes fortsat målrettet på at realisere projektet, i første omgang med køb 

af hus, og i øjeblikket pågår salg af folkeaktier, hvor der i februar 2020 er solgt for ca. 100.000 kr. 

Ad 4:  

Svenstibakkevej-området: De ca. 60 sommerhuse i dette område bærer en stor del af 

sommerhusudlejningen i Lildstrand. Området øst for Strandvejen plages af overfladevand, som primært 

hidrører fra Naturstyrelsens arealer mod nordøst. Grundejerforeningen Svenstibakkevej kæmper en svær 

kamp mod vandmasserne, der truer husene; bl.a. har de haft store udgifter til leje af pumper siden 

december. Naturstyrelsen og Thisted Kommune pålægger restriktioner, men anviser ikke løsninger. 

Grundejerforeningen repræsenteret v. formand Birte Sivebæk, birte-chris@mail.dk, 

www.svenstibakkevej.dk, arbejder på at løse problemerne, inden der sker store ødelæggelser, og har hårdt 

brug for medspil, koordinering mellem Naturstyrelsen og kommunen og anvisning af/dialog om 

konstruktive og økonomisk gennemførlige løsningsmuligheder.  

Området øst for Strandvejen, som omfatter både fastboendes matrikler og sommerhusområdet 

Svenstibakkevej opført i 1982, er ikke medtaget i kommunens klimahandlingsplan fra 2014.  

Lildstrand ønsker derfor zonen ”Lildstrand øst for Strandvejen” optaget på listen over udsatte områder i 

Thisted Kommunes klimahandlingsplan. UV/MA lovede at bære dette videre. 

 

Lildstrand-repræsentanterne takker for et godt møde. 

Tove Græsbøl Eriksen / Anne-Mette Kristensen  

www.hawboerne.dk  
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