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Møde i Lildstrand (madpakkehuset): Thisted Kommune, Ledelsessekretariatet og Hawboernes Forening 

fredag den 26. juni 2020, kl. 13-14.30  

I mødet deltog: Mads Albrektsen, Bjarne Sørensen og Anne-Mette Kristensen 

Dagsorden/referat: 

1. Nationalpark Thy: Torben Juul Olsen ringede 25.6. til AMK og orienterede om udfaldet af NPT-

bestyrelsesmøde 24.6.: Bestyrelsen har ikke taget stilling. Stadig for og imod i bestyrelsen. Som 

argument mod udvidelse  (eneste under samtalen) blev anført jægerbekymring om, hvorvidt evt. 

mere færdsel i området vil skræmme krondyrene!  

Eneste udvikling er, at NTP vil afholde et offentligt møde på Hotel Hanstholm i oktober (eller 

november) for at lodde stemningen for udvidelse i forbindelse med, at NPT tager hul på arbejdet 

med ny nationalparkplan 2022. Evt. udvidelse sammen med Krik Vig + nogle mindre lodder.  

Lokalområdet undrer/ærgrer sig fortsat over manglende udviklingsorientering og over den 

manglende interesse for fakta, som er blevet udvist af både NPT og Thisted Kommune. Specielt set i 

lyset af den omfattende arbejdsindsats og dokumentation, som er leveret af lokalområdet på 

Hannæs. 

På den foreliggende baggrund vil lokalområdet følge den køreplan, som med ”redegørelsen” er 

skitseret for både NPT og kommunalbestyrelsen og ansøge om udvidelse til Bulbjerg direkte hos 

miljøministeren. Dette for at få en endelig afklaring på spørgsmålet og evt. revision af strategi. 

https://hawboerne.dk/nationalpark-thy 

2. Kystterrasser: Skitseprojekt blev fremlagt. Indsendt til Thisted Kommune, Kristian Rønnow, 13. maj 

2020 (uge 20), som sidste input til myndighedsbehandling. Uge 26: Vi venter på igangsætning af 

offentlighedsfase, som varer fire uger. Derefter detailprojektering (4 uger), budrunde (3-4 uger) og 

anlægsprojekt (ca. 8 uger). 

3. Madpakkehus: Færdigt uge 25. Allerede særdeles velbesøgt, bl.a. skoleklasse på besøg 25.6. Et 

aktiv for ”Kystsporet”. Indendørs ophold, udendørs terrasse, vand indlagt, mulighed for opladning 

af mobiltlf. 

4. Projekt Kystsporet: Dark Sky Thy: MA oplyste, at kommunen efter sommerferien går i gang med 

projekt ”Kystsporet”, og at der fortsat er interesse for/opbakning til Dark Sky Thy-projektet. 

Projektoplæg Dark Sky Thy (arealforslag godkendt af non-profil org. IDA) kan tilgås på 

https://hawboerne.dk/dark-sky-thy.  

Bjerget Efterskoles omdannelse til Thy Natur og Event vil give finde overnatningsmuligheder (ca. 35 

dobbeltværelser med bad og toilet) samt mulighed for diverse events.  

BS og AMK står gerne til rådighed i den videre proces med Dark Sky Thy. 

5. Projekt Kystsporet: Omlægning af Cykelrute 1: Forslag til omlægning af mindre delstrækning af 

national cykelrute 1 (Vestkystruten), jf. https://hawboerne.dk/naturstyrelsen for mere naturskønt 

og trafiksikkert forløb mellem Lildstrand og Hjardemål Klit indsendt tidligere som høringssvar til 

Naturstyrelsen Thy. NT er positiv. Evt. en mulighed at ansøge Arbejdsmarkedets Feriefond om 

midler? (Har støttet Vullum-stien). MA oplyste, at Kristian Rønnow har ansvar for teknisk del af 

”Kystsporet”. 

http://www.hawboerne.dk/
https://hawboerne.dk/nationalpark-thy
https://hawboerne.dk/dark-sky-thy
https://hawboerne.dk/naturstyrelsen
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6. Trafiksikkerhed i Lildstrand: Mailkorrespondance med Erik Hansen sendes til MA. På 

bestyrelsesmøde i Hawboernes Forening 20.6. blev det aftalt at lave underskriftindsamling om 

bump ved byskiltet og 40 km hastighedsbegrænsning i byzonen. Dette på baggrund af mange 

borgerhenvendelser. Trafiktælling var lovet afholdt i påsken, men tællingen blev aflyst, uden at 

Hawboernes Forening blev orienteret. Underskriftsindsamling sendes til Esben Oddershede. 

7. Toiletfaciliteter i Lildstrand: Der findes ingen offentlige toiletter i Lildstrand. Hawboernes Hus 

stiller efter aftale med Thisted Kommune faciliteter (3 toiletter) til rådighed 6 mdr. om året og 

afholder alle driftsudgifter, rengøringsarbejde, vedligeholdelse etc. for 12.000 kr. Beløbet går til 

drift af Hawboernes Hus. Kontrakt kan genforhandles med Thisted Kommune på baggrund af øgede 

udgifter i forbindelse med Corona-situationen (flere rengøringstimer, håndsprit, dispensere mm.) 

Kontrakt sendes til MA for videre foranstaltning.  

MA anbefalede, at Hawboernes Forening søger LUF-midler (maks. kr. 50.000) til renovering af 

Hawboernes Hus (ans.frist sept. 2020). 

MA blev informeret om, at toilet i Spilhuset (over for Madpakkehuset) p.t. stilles gratis til 

disposition for offentligheden. Indtil videre foretages rengøring af frivillige, og driftsmidler betales 

af Fiske- og Spilhusforeningen. 

8. Naturgenopretning: På basis af donation fra Nordeas Lokalfond (25.000 kr.) og Aage V. Jensens 

Fond (kr. 50.000) forventes indre (privatejede) del af Lild Strandkær naturgenoprettet i efteråret 

2020. Lildstrandboerne håber på, at Naturstyrelsen vil gøre noget ved det ydre Lild Strandkær 

(Natura 2000-område), som er truet af tilgroning. 

9. Museum Thy: Formidlingssamarbejdet fungerer helt generelt som beskrevet i Masterplan 

Lildstrand. Museet arbejder på bogudgivelse om Lildstrand inden 2022. 

10. Byfornyelse: MA får Lildstrands mailkorrespondance med Rene Nielsen og taler med denne om 

eksekvering i muligt omfang. Især forfaldent byhus ved landingspladsen kalder på handling, da det 

fremskredne forfald er meget iøjnefaldende på den centrale beliggenhed. Kunne ses som en oplagt 

strategisk mulighed på sigt for Thisted Kommune.   

11. Planstrategi 2020: Lildstrand er velforberedt mht. udviklingsplaner, eksekverer planmæssigt på 

Masterplan Lildstrand 2018-2030, har et godt samarbejde med Kystbyernes Netværk og er klar til at 

indgå i andre netværk/samarbejder.   

 

 

 

 

 

 

/BS&AMK, 26.6.2020 
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