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Notat – Naturvandringer i de mulige Naturnationalparker Naturstyrelsen 
24-11-2021 

 
 
NB: Side 1-44 udeladt i denne kopi til FB Det sker i Lildstrand, som kun omfatter side 45-46.  
Hele dokumentet (alle evt. NNP’er side 1-46) kan ses på https://hawboerne.dk/naturnatpark-vester-
thorup. Mail til NST Thy sendt desangående 16.1.2022 kan ses nederst i denne pdf. 
  

Naturvandring i den mulige Naturnationalpark Vester Thorup 

Dette notat indeholder oplysninger, debatterede emner m.m. fra 
naturvandringen i den mulige Naturnationalpark Vester Thorup afholdt d. 
10.11.21. 

Antal fremmødte personer: 

Ca. 135 personer under naturvandringen (ekskl. NST-medarbejdere). 
Ca. 125 personer ved starten af den efterfølgende debat/dialog. 
Ca. 50 personer blev til afslutningen af denne debat/dialog. 

 
Fremmødte organisationer: 
Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Jægerforbund, Kandidater fra 
Venstre, Friluftsrådet, Nordvest orienteringsklub, Hawboerne (lokal forening), 
hesteinteresserede. 

 
Medier: 
Nordjyske Stiftstidende. 

 
Tilbagemeldinger og budskaber i forhold til: 

 
Emner Noter 
Dyrevelfærd Bekymring om dyrene anses som redskaber frem for dyr ift. dyrplageri, når 

maskiner kunne udføre deres arbejde. 
Bekymring om, at husdyr skal begå sig som vilde. 
Bekymring om der foreligger én dyreværnslov til husdyr på privat grund og 
én til husdyr i naturplejen. 
Spørgsmål til tilskudsfodring ifm. snak om rewilding. 
Bekymring om tilstrækkelig mængde af føde over vinteren. 
Spørgsmål til hvordan og hvor ofte dyrene vil blive tilset og hvordan man 
undgår mistrivsel. 

Friluftsliv Spørgsmål til hvordan Naturstyrelsen forholder sig til rytternes bekymring 
om at ride i hegn med løsgående store husdyr. 
Bekymring om begrænset adgang til området for borgere med/uden egne 
dyr. 

Hegn og valg af dyr Spørgsmål og bekymring til økonomien bag opsætning af hegn og hvordan 
der tages hensyn til veje inden for området. 
Spørgsmål til hvordan dyrene bidrager til biodiversiteten og om de kan 
tages af, hvis målet med naturplejen opnås. 
Spørgsmål og bekymring til manglende evidens om store græsseres effekt på 
bekæmpelse af invasive arter. Hertil spørgsmål som; ”vil dyrene spise de 
invasive arter?”, ”vil dyrene sprede frøene yderligere?” og ”har man 
overvejet at hegne et mindre forsøgsområde?”. 
Spørgsmål til hvordan der holdes dyr og om de vil kunne søge læ. 
Spørgsmål til idéen om at udsætte store dyr som er udryddet i naturen for 
længe siden ifm. snak om store græssere som bison og elg. 
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Inddragelse Stor enighed i den manglende borgerinddragelse og den manglende 
behandling/effekt af lokalsamfundets modstand. 
Bekymring og undren over, at man ikke har hørt noget om den forudgående 
proces og om beslutningen allerede er taget. 
Friluftsrådets vicedirektør fortalte i et oplæg, at de bakker op om etablering 
af naturnationalparker og om hvordan de lokale behov bør indgå i 
planlægningen. 

 

Biodiversitet Spørgsmål til tidshorisonten på en omlægning af skoven fra naturnær til 
urørt, hertil spørgsmål som; ”skal der stadig være skov?”, ”hvordan vil 
rydningen af eksotiske træarter påvirke CO2 aftrykket og klima?” og ”skal 
der fremover handles træ i udlandet, når dansk træproduktion stopper?”. 
Spørgsmål til hvordan store græssere og skovomlægningen øger 
biodiversiteten, herunder påpegning af den naturnære skovdrift i Harzen ift. 
rewilding og insektangreb. 
Spørgsmål til, om biodiversiteten ikke kan øges på anden vis, eks. ved at 
opkøbe landbrugsjord og lave lavbundsprojekter. 

Andet Spørgsmål og manglende viden om, hvad en naturnationalpark er og hvad 
forskellen er på den og en nationalpark. 
Bekymring om den forhastede proces og at beslutningen om 
naturnationalparker bør laves om, hvis man i 2030 finder ud af, at 
klimamålene ikke er nået. 
Det er en provokation med ordvalget, at naturnationalparker vil skabe 
”bedre natur”, ift. at der skabes et kulturlandskab og man derfor skal 
snakke om ”bedre biodiversitet”. 

 
De vigtigste hovedbudskaber fra de fremmødte borgere: 
Friluftsliv: Adgang til området. 
Dyrevelfærd: Husdyrenes rolle som vilde dyr. 
Proces: Manglende borgerinddragelse og dens reelle påvirkning. 

 
 

Andre kommentarer: 

Stemningen under arrangementet: meget modstand og mange 
holdninger/principper hvilket kan besværliggøre en god dialog. 

Udfordringer med at forstå husdyrenes rolle som naturplejere 

Generel skepsis omkring Naturstyrelsens kompetencer til at varetage dyrene og 
sikre deres velfærd. 

 
 

Vedr. NST-referat naturvandringer NNP VT 24.11.2021 - aktinds igt 

 
Anne-Mette Kris tens en <hawboerne@gma il.com> 
 

13.54 
(16.1.2022) 

 
 
 

til Naturstyrelsen Thy, Ole Noe, Cc: Miljøministeriet, miljoeministeren, Naturstyrelsen  

 
 

Efter at have modtaget aktindsigt kan vi konstatere, at der er en tydelig divergens mellem det af NST-
refererede og den tydelige lokale erindring om mødet og det, der er en helt særlig udfordring for lige 
netop vores lokalområde. De for os væsentligste manglende punkter herunder (ref. s. 45-46): 
 
A. "De vigtigste hovedbudskaber fra de fremmødte borgere": 
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Bekymring for indhegning af bysamfund, trafiksikkerhed og kun adgang på eget ansvar til byen. Dette 
uhyre væsentlige punkt med uafklarede juridiske aspekter burde have været nævnt i NST's referat. 
 
B. "Andre kommentarer": 
Mappe med skriftlige, udførlige indsigelser fra en række borgere (inkl. indholdsfortegnelse), primært 
fra borgere, der var forhindret i at deltage i en timelang naturvandring i udfordrende terræn på en 
almindelig arbejdsdag, blev afleveret af undertegnede som repræsentant for beboerforeningen 
Hawboernes Forening, Lildstrand. Disse indsigelser burde efter lokal opfattelse have være nævnt 
under dette punkt i referatet. 
 
At antallet af fremmødte er lavt sat i forhold til avisreferat er en subjektiv vurdering, vi ikke anfægter. 
Bemærker blot, at hvis formen havde været anderledes og mindre krævende i forhold til fysik og 
arbejdstid, ville fremmødet formentlig have været helt anderledes, men alligevel et flot fremmøde når 
det hele nu blev afviklet helt på Naturstyrelsens/Miljøministeriets præmisser og i stedet for et egentligt 
borgermøde. 
 
Foreningen imødeser evt. kommentarer fra Naturstyrelsen Thy til A og B, som vi har gjort opmærksom 
på i vores lokalområde via FB. 
 
Med venlig hilsen 
på vegne af bestyrelsen 
Hawboernes Forening, Lildstrand 
Anne-Mette Kristensen, Strandvejen 83c, Lildstrand, 7741 Frøstrup 
www.hawboerne.dk    hawboerne@gmail.com 
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