
 

 

Nøgledokument i anmodning om aktindsigt hos Thisted Kommune modtaget 28.10.2021.  
Bemærk, at kommunen IKKE siger NEJ til naturnationalpark Vester Thorup: 
 

 
 
 
 
 
From: Anne-Mette Kristensen (MET)  
Sent: 27. oktober 2021 22:45 
To: 'Ulla Vestergaard - Thisted Kommune' <UVE@thisted.dk> 
Cc: 'Politiker - Niels Jørgen Pedersen - Thisted Kommune' <njpe@thisted.dk>; 'Politiker - Peter Skriver 
Nielsen - Thisted Kommune' <PSN@thisted.dk>; 'Politiker - Ida Pedersen - Thisted Kommune' 
<IPED@thisted.dk>; 'Politiker - Jane Kær Rishøj - Thisted Kommune' <jkri@thisted.dk>; 'Politiker - Morten 
Bo Bertelsen - Thisted Kommune' <MBB@thisted.dk>; 'Politiker - Henrik Gregersen - Thisted Kommune' 
<HGR@thisted.dk> 
Subject: RE: Henvendelse til kommunalbestyrelsen vedr. mulig "Naturnationalpark Vester Thorup". 
 
Tak for svar, Ulla V. 
Er ked af, hvis adresseringen kunne misforstås, men vi skrev jo netop i mail: ”til kommunalbestyrelsen v. 
Ulla Vestergaard”, og mente derfor, at formalia/procedure var overholdt. 
Så mange som muligt fra lokalområdet vil naturligvis deltage i vandringerne/borgermøderne, men det er jo 
noget vanskeligt med det setup, der er lavet - i arbejdstiden og lang vandring! 
Det, vi har brug for at få præciseret fra Kommunalbestyrelsens side, er, at det er HELE Thisted Kommune, 
Kommunalbestyrelsens nej tak til naturnationalpark gælder, og ikke kun Hanstholm-forslaget/inden for 
Nationalpark Thys grænser. Vi ser derfor meget frem til et åbent brev, hvor netop dette præciseres, så vi 
kan inddrage også det i de protestskrivelser, Lildstrand- og Hannæs-området påregner at overrække 
Naturstyrelsen og miljøministeren.  
Venlige hilsener på vegne af bestyrelsen i Hawboernes Forening 
Anne-Mette.    



 

 

From: Ulla Vestergaard - Thisted Kommune <UVE@thisted.dk>  
Sent: 27. oktober 2021 22:32 
To: Anne-Mette Kristensen (MET) <MET@NIRAS.DK> 
Cc: Politiker - Niels Jørgen Pedersen - Thisted Kommune <njpe@thisted.dk>; Politiker - Peter Skriver Nielsen 
- Thisted Kommune <PSN@thisted.dk>; Politiker - Ida Pedersen - Thisted Kommune <IPED@thisted.dk>; 
Politiker - Jane Kær Rishøj - Thisted Kommune <jkri@thisted.dk>; Politiker - Morten Bo Bertelsen - Thisted 
Kommune <MBB@thisted.dk>; Politiker - Henrik Gregersen - Thisted Kommune <HGR@thisted.dk> 
Subject: SV: Henvendelse til kommunalbestyrelsen vedr. mulig "Naturnationalpark Vester Thorup". 
 
Hej Anne Mette 
Jeg skal selvfølgelig beklage meget at jeg ikke har fået kvitteret for modtagelsen 
Jeg har heller ikke helt forstået at jeg skulle sende jeres indlæg til hele KB, men det gøres nu 
 
I øvrigt vil jeg gerne kvittere for jeres beskrivelse, som jeg også synes falder fint i tråd med det som 25 
ud af 27 i KB har forsøgt at råbe/skrive ministeren og Naturstyrelsen op på 
Vi/jeg og os hver især må fortsætte med at give udtryk for vores utilfredshed processen mv, men 
allermest kæmpe for vores nationalpark, herunder en evt udvidelse mod Nord og Syd og så give det en 
både økonomisk men også tidsmæssig mulighed for at vi, men det brand vi har og de muligheder der 
faktisk er for at øge biodiversitten, kan få det gjort i samarbejde med alle interessenter 
Jeg vil opfordre til, at I, hvis muligt, at I deltager i vandringerne, så de forslag I og andre har, fortsat 
italesættes 
Jeg har desværre ikke mulighed for at deltage, men vil snarest få udarbejdet i Åbent brev, hvor 
udfordringerne endnu engang præciseres 
 
Mvh og god aften 
Ulla 
 
Venlig hilsen 
  

Ulla Vestergaard (A) 

Borgmester / Thisted Kommunalbestyrelse 
  
  

Thisted Kommune 
Asylgade 30 
7700 Thisted 
  
Kontakt mig på / 
Telefon +4599171826 
Afdeling +4599171717 
Mobil +4524292827 
 

Video/Audio eller Chat 
  
  
  
 

Fra: Anne-Mette Kristensen (MET) <MET@NIRAS.DK>  
Sendt: 27. oktober 2021 14:36 
Til: Ulla Vestergaard - Thisted Kommune <UVE@thisted.dk> 
Cc: Politiker - Niels Jørgen Pedersen - Thisted Kommune <njpe@thisted.dk>; Politiker - Peter Skriver Nielsen 
- Thisted Kommune <PSN@thisted.dk>; Politiker - Ida Pedersen - Thisted Kommune <IPED@thisted.dk>; 
Politiker - Jane Kær Rishøj - Thisted Kommune <jkri@thisted.dk>; Politiker - Morten Bo Bertelsen - Thisted 
Kommune <MBB@thisted.dk>; Politiker - Henrik Gregersen - Thisted Kommune <HGR@thisted.dk> 
Emne: Henvendelse til kommunalbestyrelsen vedr. mulig "Naturnationalpark Vester Thorup". 
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Kære Ulla Vestergaard   

 

For fem dage siden sendte vi nedenstående til kommunalbestyrelsen v. borgmester Ulla Vestergaard 

(Cc Niels Jørgen Pedersen) - via mail hawboerne@gmail.com. 

Da Hawboernes Forening endnu ikke har modtaget svar, endsige nogen bekræftelse, på 

modtagelsen af vores mail af 22. oktober, genfremsender vi den hermed fra en anden postkasse, 

ifald den skulle være gået tabt fra hawboernes mail? Sagen er for vigtig for lokalområdet og tiden 

for knap til, at vi kan risikere, at korrespondance går tabt. Dialog fremmer som bekendt forståelsen. 

 

Til info: Der er søgt aktindsigt hos relevante myndigheder, og denne mail samt en række for sagen 

relevante dokumenter er uploadet som link på https://hawboerne.dk/  

 

Med venlig hilsen bestyrelsen i Hawboernes Forening, Lildstrand 

 

 
 

Mulig "Naturnationalpark Vester Thorup" 

 
Anne-Mette Kristensen hawboerne@gmail.com 
 

fre. 22. okt. 
16.30 (for 5 

dage siden) 

 

 

 

til uve, njpe,  

 
 

Til Kommunalbestyrelsen v. borgmester Ulla Vestergaard 
 
Hawboernes Forening, Lildstrand, siger klart NEJ til mulig "Naturnationalpark Vester 
Thorup". Vi ønsker ikke at leve i en indhegning og finder, at der fuldstændigt mangler 
fagligt belæg for udpegningen af området. Kan således tilslutte os viceborgmester Niels 
Jørgen Pedersens argumentation i Nordjyske 22.10.2021. 
 
På beboerforeningens vegne henstiller vi til, at Thisted Kommune snarest muligt helt 
officielt og utvetydigt gør Naturstyrelsen og Miljøministeriet opmærksom på, at der ikke 
ønskes oprettet naturnationalpark i Thisted Kommune, hverken i Hanstholm eller i Vester 
Thorup, i.e. Lildstrand-området!  
 
Dette med udgangspunkt i beslutning fra Økonomiudvalget, 25. august 2021, pkt. 163: Ad 
1. Udvalget stemmer imod, idet der ikke ønskes en naturnationalpark i Thisted Kommune 
med baggrund i de beslutninger, som lå til grund for etableringen af Nationalpark Thy. 
Indstilles til godkendelse. Punkt 149 på Kommunalbestyrelsesmødet den 31. august 2021 
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For Økonomiudvalgets indstilling stemmer 25. Joachim P. Kjeldsen og Jens Otto Madsen 
stemmer imod. 
 
I det udsendte materiale fra Naturstyrelsen vedrørende de to områder, der er i spil i 
Thisted Kommune, Hanstholm mm og området ved Bulbjerg, Lildstrand og Vester Thorup, 
er det kun i materialet vedrørende Hanstholm, der står, at Thisted kommunalbestyrelse 
ikke ønsker en naturnationalpark i området. Tilsvarende står ikke i materialet vedrørende 
området omkring Bulbjerg og Lildstrand, besynderligt nok benævnt Vester Thorup. Den 
mangel kan måske være medvirkende til, at der oprettes en indhegnet naturnationalpark 
omkring Bulbjerg på ca 4500 ha og med 65 km hegn, som bl a. fuldstændig vil omslutte 
Lildstrand. Dette vil være helt i modstrid med lokale ønsker om fortsat vild og frit 
tilgængelig natur. Og iøvrigt også i klar modstrid med de veldefinerede udviklingsplaner i 
Masterplan Lildstrand, som Thisted Kommune, borgmester og viceborgmester skriftligt har 
tilkendegivet støtte til.  
 
Natur og biodiversitet, Kystsporet, Redningsvejen, Rideruten Thy, Nationalpark Thy og 
Dark Sky Thy. I Lildstrand bakker vi op alt det, vi kan, idet vi ønsker bosætning og en 
erhvervsudvikling, der passer til områdets karakter. Udpegning af en 
indhegnet Naturnationalpark Vester Thorup vil vi derimod bekæmpe med alle lovlige 
midler.   
 
Tiden er knap. Miljøministeren udpeger naturnationalparkerne inden årsskiftet. Vi forventer 
derfor, at Kommunalbestyrelsen snarest muligt over for Naturstyrelsen og Miljøministeriet 
ved fornyet skriftlig henvendelse tydeliggør beslutningen om, at naturnationalparker er 
uønsket i HELE Thisted Kommune. Også Naturnationalpark *Vester Thorup'". Vi ser 
ligeledes frem til offentliggørelse af denne kommunikation. 
 
Med venlig hilsen  
På vegne af bestyrelsen i Hawboernes Forening, Lildstrand  
Anne-Mette Kristensen, Strandvejen 83c, Lildstrand, 7741 Frøstrup 
https://hawboerne.dk/ 
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