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Lildstrand-Hannæs-Vigsø, den 18. november 2022 

 
TIL KOMMUNALBESTYRELSEN I THISTED KOMMUNE! 

 
Lildstrand-Hannæs-Vigsø opfordrer hermed indtrængende kommunalbestyrelsen til at udskyde den på 
møde 29.11.2022 planlagte drøftelse om udvidelse af Nationalpark Thy til et senere tidspunkt.  
Dette i respekt for ansvarlig beslutningsproces og berørte borgere. 

 
INDSTILLINGEN FRA ERHVERV-, KLIMA-, MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET DEN 14.11.2022 
Den 14. november 2022 besluttede et flertal i EKMT-udvalget i Thisted Kommune ikke at indstille til en 
udvidelse. Blot fire stemmer stod for det negative udfald for et stort lokalområde; et område, som disse 
politikere ikke har lokal tilknytning til. Dermed tilsidesatte udvalget Lildstrand/Hannæs/Vigsø-områdets 
ønsker om at få del i samme udviklingsmuligheder som den sydlige del af Thisted Kommunes 
vestkyststrækning, hvor Nationalpark Thy siden 2007 betydet vækst og udvikling. 
 
Det meget grundige forarbejde, borgerne har leveret, lader ikke til at have indgået i udvalgets overvejelser. 
Det afføder en række kommentarer og spørgsmål til udvalget/kommunalbestyrelsen: 
 
• Seriøs borgerindsats kræver seriøse politikerbeslutninger 

Lokalområdets mangeårige forarbejde med forslag om udvidelse af Nationalpark Thy med den fredede, 
kyststrækning Vigsø-Bulbjerg har været seriøst, gennemarbejdet og drøftet med relevante 
interessenter. Udvalgsformandens argumentation i Nordjyske 16.11.2022 efterlader ikke indtrykket af, 
at EKMT-udvalgets indstilling er baseret på fakta, seriøsitet og objektivitet. 

 
Kommunalbestyrelsen bør tage sig den nødvendige tid til at sætte sig grundigt ind i forslag og 
problematik, så beslutning kan træffes på et oplyst, velargumenteret grundlag. Ikke hastes igennem på 
et møde på basis af en snæver udvalgsindstilling, der forekommer mere holdnings- end faktabaseret. 
Koblet med udsættelse vil dialog/borgerinddragelse fra kommunalt hold være ønskværdig.  
Disse elementer har hidtil manglet totalt, skønt borgeropbakningen er massiv, og forslaget har 
vidtrækkende betydning for udviklingen inden for bosætning, erhverv og turisme lokalt. 

• Dårlig timing 
Lildstrand-Hannæs-Vigsø har ventet siden 2017, jf. HISTORIK. Vi venter gerne lidt længere, når blot 
forslaget behandles lige så seriøst og grundigt, som det er udarbejdet.  
Lige nu trænger der sig også andre samfundsmæssige spørgsmål på:  
* Naturnationalparker skal på plads, jf. naturnationalpark Hanstholm i ramme af Nationalpark Thy 
* Regeringsdannelse skal på plads (ny miljøminister)  
* Generelt krisetid i samfundet med udfordret samfundsøkonomi  

HISTORIK 
Siden 2017 har Hawboernes Forening i Lildstrand arbejdet for udvidelse af Nationalpark Thy med den 
fredede, statsejede del af kyststrækningen Vigsø-Bulbjerg. Fuldtonet bakket op af de øvrige syv 
beboerforeninger på Hannæs, Vigsø-områdert, Kystbyernes Netværk (Agger, Stenbjerg, Vorupør, Klitmøller, 
Lildstrand), erhvervsdrivende, private borgere… Således modtog Nationalpark Thy i alt 42 stærke 
høringssvar fra foreninger, erhverv og private på Hannæs og i Vigsø op til ny Nationalparkplan 2022-2028, 
der alle udtaler støtte til en udvidelse af nationalparken med strækningen Vigsø-Bulbjerg. 

http://www.hawboerne.dk/
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Lildstrand/Hannæs/Vigsø-området har løbende orienteret Thisted Kommune og søgt dialog om ønsket 
udvidelse af Nationalpark Thy. Høringssvar til kommuneplan og forelæggelse af Masterplan Hannæs-
Østerild og Masterplan Lildstrand vidner herom. Opbakning i de berørte områder er tydeligt dokumenteret, 
bl.a. via høringssvar. Jf. link nederst. 
 
SYV SPØRGSMÅL TIL THISTED KOMMUNE, EKMT-UDVALG OG KOMMUNALBESTYRELSE 
 
1. J.K. Yde udtaler, at ”en udvidelse af nationalparken ”næppe vil have gang på jord, hverken praktisk eller 

økonomisk”. Hvormed begrunder EKMT-udvalget dette? Hvilke praktiske udfordringer? Hvilke 
beregninger i kommunalt regi baserer udvalget sin beslutning på? Er etablerings- og driftsøkonomi ved 
udvidelse drøftet forud med Nationalpark Thy? Er lokalområdets forslag og økonomiberegninger 
gransket? Udvalgsformandens udtalelser til Nordjyske er ikke argumentation, men ”et ekko af i går” . 

2. ”Nationalpark Thy med sin nuværende størrelse afspejler det, der blev vurderet som muligt.”  
Har intet flyttet sig siden 29. juni 2007? Skal det såkaldte ”håndslag” bremse udvikling og visioner indtil  
sidste mand af den gamle garde ikke længere kan stå oprejst?  Hvad er kommunens visioner for 
”Danmarks største vildmark”? Ser Thisted Kommune intet potentiale i fornyelse nu 15 år efter 
indvielsen? Hvor er respekten for Nationalpark Thys og befolkningens ønsker og visioner? 

3. En udvidelse ”vil være en kamp, vi ikke er parat til at tage”. Hvilken kamp? Med hvem?   
4. Hvordan kan folkevalgte politikere feje projekter af vidtrækkende betydning af bordet uden nogen form 

for borgerinddragelse? Borgerinddragelse skal styrke tilliden mellem borgere og kommune og skabe 
dynamik fremfor inerti i beslutningsprocessen. 

5. Hvorfor se helt bort fra veldokumenteret folkelig opbakning – og gennemarbejdet baggrundsmateriale 
fra borgerne? Rettidig omhu vedrørende lokal udvikling? 

6. Hvorfor, med enkelte undtagelser, glimre ved sit fravær under hele den lange proces, herunder 
Nationalpark Thys borgermøde i oktober 2020?  

7. Hvorfor i årevis tie udvidelse af Nationalpark Thy ihjel som en varm politisk kartoffel?  
 – Andre danske nationalparker kan udvikles og udvides i konstruktivt samarbejde til gavn for 
almenvellet!  
 

Kommunalbestyrelse: Tag punktet af dagsordenen 29.11.2022 
Vis respekt for lokalområdets indsats og ønske om lige udviklingsmuligheder for alle i kommunen.   
Udsæt beslutningen og træf den senere på et oplyst, objektivt grundlag til gavn for almenvellet. 
Genopfrisk forpligtelser i henhold til Verdensmål 8.9 og 11, jf. næste  side. 
 
Med venlig hilsen  
 
Hawboernes Forening, Lildstrand / Nationalparkgruppen: 
Torsten M. Madsen, Vigsø, Ernst Breum, Vesløs, Mikael Vold Lassen, Frøstrup samt Tove Græsbøl Eriksen, 
Bjarne Sørensen og Anne-Mette Kristensen, Lildstrand 
Støtteforeningen Hannæs-Østerild 
 (Paraplyorg. for  Arup Sogns Beboerforening, Bjerget Beboerforening, Frøstrup og Omegns Borgerforening, 
Østerild & Omegns Borgerforening, Vesløs Håndværker- og Borgerforening, Hunstrup & Omegns 
Borgerforening, Øsløs Sogne- og Kulturforening, Hawboernes Forening, Lildstrand) 
 
Uddybende info (links): Se næste side… 
 

http://www.hawboerne.dk/
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Opbakning via høringssvar til Nationalparkplan 2022-2028: https://hawboerne.dk/nationalpark-thy  
Masterplan Hannæs-Østerild. https://hawboerne.dk/masterplan-hannaes-oesterild  
Masterplan Lildstrand: https://hawboerne.dk/masterplan-lildstrand  - med verdensmål 8.9 og 11  
Avisartikel Nordjyske 16.11.2022 om EKMT-udvalgets indstilling til kommunalbestyrelsen:  
https://www.e-
pages.dk/nordjyske/325375/article/1698315/39/1/render/?token=7a93af2c26318da34a564a8c24793af8&vl_platform=ios&vl_app_id=dk.nordjyske.ereader&vl_app_ve
rsion=7.0.7 
 

 
 
VERDENSMÅL: 
 
Danmarks officielle side: https://www.verdensmaal.org/11-baeredygtige-byer-og-lokalsamfun 

 
 
Danmarks officielle side: 
https://www.verdensmaal.org/8-anstaendige-jobs-og-oekonomisk-vaekst#secondary-header-container 
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