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NNP “Vester Thorup mm.” (Bulbjerg)
Nu: Vild, uhegnet natur med stor bestand af vildt. 
Fremtid: 65 km elhegn omkring skov, klithede og strand        (Jf. afstand tværs over Fyn = 69 km!)
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Tre udfordringer specifikke for NNP VT
Ingen andre foreslåede naturnationalparker indhegner et by- og turistområde

1) FRIHEDSBERØVELSE

Total indhegning af by-
samfund med fastboende, 
erhverv og helårsturisme. 

Stærkt udfordret trafik-
sikkerhed på lokalvej, som 
er eneste adgang til 
Lildstrand. 

Adgang til og fra Lildstrand 
gennem indhegnet NNP kun 
mulig “på eget ansvar”. 
Afskæres fra omverdenen.

2) UDVIKLING I STÅ

Masterplan Lildstrand 
arbejder for bosætning, 
erhverv og stille turisme.

Udpegning vil sætte 
borgerdrevet udvikling i 
stå, bl.a. Dark Sky Thy-
certificering.  

Fjerne kundegrundlaget 
for lokalt erhvervsliv.

Fraflytning og afvikling.

3) KLIMAUDFORDRING

Risiko for oversvømmelse 
af sommerhusområde 
Svenstibakkevej i 
Lildstrand, hvis Natur-
styrelsen lukker grøfter på 
bynært areal som led i 
”rewilding” i NNP.

Tab for grundejere –
tab for Lildstrand.

3

Presenter
Presentation Notes
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FRIHEDSBERØVELSE
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NNP Vester Thorup = Frihedsberøvelse
Svært for Lildstrand at overleve som by i NNP Vester Thorup. Juridiske aspekter?
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Den eneste vej til Lildstrand 
benyttes af alle slags 
trafikanter - både stærke og 
svage. Farligt med ”store 
græssere” på vejen! 

Færiste, låger og elhegn 
spærrer Lildstrand af fra 
natur og øvrig omverden.
”indhegning i alt alminde-
lighed ikke må forhindre 
eller unødigt vanskeliggøre 
offentlighedens adgang til 
og fra nnp’er”. (Lea W-svar 195.) 

Adgang på eget ansvar i by!
Hvad siger loven? 
Ender det i ekspropriation 
og afvikling af Lildstrand??

65 km elhegn om fredet natur: skov og klithede

Fiskerleje med erhverv, 
ca. 50 fastboende og 
175 sommerhuse

Naturattraktion/fuglefjeld  
med ca. 140.000 
besøgende årligt

Rød markering = elhegn



Lildstrand – omgivet af fredet natur
Ca. 50% af NNP VT er urørt natur som fredet grønklit og klithede – naturtyper med særligt EU-fokus
Skov og klithede afgræsses af bl.a. kronvildt. Vandrerute og cykelrute er eneste trafikårer langs kysten.
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Presentation Notes
grønklit og klithede. To naturtyper, som EU har særligt fokus på at beskytte. Nu skal de hegnes og afgræsses.Området afgræsses af bl.a. kronvildt, som skal konkurrere om begrænset fødemængde med ikke-hjemmehørende dyr.Nationale vandre- og cykelruter forløber i skov og langs kysten som eneste trafikårer. Mange børnefamilier benytter dem. I NNP med fare for personfarlige møder med store græssere.



Strandvejen til Lildstrand i NNP VT?
Eneste adgangsvej til byen Lildstrand bag indhegning må nødvendigvis afspærres med elhegn og færiste.
Færistene vil forhindre rytteres adgang til Lildstrand, hvor der findes flere hesteejendomme, herunder erhverv. 
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Strandvejen til Lildstrand er 5 km lang, uden sideveje, ender blindt ved havet og er klassificeret asfalteret lokalvej. Ved udpegning skal den afspærres med færiste, elhegn og advarselsskilte.



Skiltene med de 
fire bastante 
advarsler og 
beskeden om, at 
AL færdsel sker på 
eget ansvar vil 
gælde for ALLE, 
der skal til/fra 
Lildstrand. 

Uanset om man vil 
på strand, i skov, i 
klithede, til læge, 
på arbejde, i skole, 
på indkøb eller …

Adgang KUN på 
eget ansvar. 

Fravalg af ansvar 
og risiko er IKKE 
en mulighed.



UDVIKLING GÅR I STÅ
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Masterplan Lildstrand
Turistby, der ikke kan eksistere som indhegnet område

I Lildstrand er fastboende 
og fritidshusejere gået 
sammen om at udarbejde 
en omfattende master-
plan, der udvikler 
Lildstrand-området. 

Seks mio. kr. er hentet i 
fondsstøtte via frivilligt 
arbejde fra 2015-2021.

Målsætning: at fremme 
bosætning, erhverv og 
bæredygtig, stille turisme –
i respekt for områdets 
fredede naturværdier.

Udvidelse af Nationalpark 
Thy fra Vigsø til Bulbjerg og 
certificering som Dark Sky 
Thy er i proces og vigtige 
mål i Masterplan Lildstrand.
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Presentation Notes
Realiseret/i proces: Madpakkehus, kystterrasser, bogudgivelse, naturgenopretning, Dark Sky Thy, renovering af Hawboernes Hus. Opbakning til udvidelse fra Nationalparkens bestyrelse



DARK SKY THY – internat. certificering
IDA arbejder for at beskytte nattemørket mod lysforurening – til gavn for bl.a. biodiversitet 

• Arealforslag Bulbjerg-Lildstrand er forhåndsgodkendt 
af International Dark Sky Association (IDA) i Arizona. 

• Certificering er i proces 2019-2022, støttet af Thisted 
Kommune og Naturstyrelsen Thy. 

• Dark Sky Thy handler om naturbeskyttelse og om 
udvikling af erhverv og bæredygtig helårsturisme.

• P.t. findes ca. 100 dark sky parks, heraf ca. 20 i 
Europa, én i Norden. International attraktion med 
bæredygtigt perspektiv til gavn for udviklingen i Thy. 

• Det vigtige udviklingsprojekt Dark Sky Thy må skrin-
lægges ved udpegning som NNP VT. 
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Presenter
Presentation Notes
Under realisering 2019–2022 via Masterplan Lildstrand – projektet dør ved udpegning som NNP. For risikabelt at gå ind i indhegning med sovende dyr ved nattetide.



KLIMAUDFORDRING
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Naturstyrelsen afleder vand til Lildstrand
KLIMA: Lukning af grøfter i en NNP vil forværre problemer med øget nedbør og stigende grundvandsstand

Naturstyrelsen afleder allerede 
nu massive mængder 
overfladevand direkte til 
private grunde i Lildstrand.

Permanent lukning af grøfter 
i NNP VT vil forværre byens 
vandproblemer markant.

Svenstibakkevej-området 
risikerer dermed hyppige 
oversvømmelser og evt. 
total ødelæggelse. 

Med markante tab for ca.
75 grundejere til følge og til 
stor skade for hele Lildstrand.
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Sommerhusområdet Svenstibakkevej i Lildstrand i den våde vinter 2019/2020. 

Presenter
Presentation Notes
Svenstibakkevej modtog voldsomme vandmængder afledt direkte fra Naturstyrelsens områder øst for Lildstrand. Afværgeforanstaltninger kostede 75 grundejere ¼ mio. kr.  Vinteren 2019-2020



NEJ TIL 
NATURNATIONALPARK 

VESTER THORUP
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NEJ til Naturnationalpark Vester Thorup  

• Udpeges NNP Vester 
Thorup, vil Lildstrand 
kæmpe for sin frihed 
og fortsatte eksistens -
ved danske domstole 
og i EU.

• Vi vil bevare fri, 
uhindret adgang til 
den natur, som er 
danskernes fælleseje.

JA TIL: 

• del af Nationalpark Thy

• øget biodiversitet 

• naturbenyttelse og 
–beskyttelse

• evidensbaseret naturpleje

• anstændig dyrevelfærd

• borgerinddragelse
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NEJ til indhegning i NNP Vester Thorup
fra Lildstrand, Hannæs/Nordthy, Jammerbugt og Thisted kommuner

Presenter
Presentation Notes
Nej til indhegning i nnp Vester Thorup betyder ikke, at vi er biodiversitetsfornægtere, egoister og hvad vi ellers kaldes af rewilderne. Vi vil gerne være en del af Nationalpark Thy, vi vil gerne være med til at fremme biodiversitet. Vi vil gerne både benytte og beskytte den natur, vi sætter så stor pris på. Men vi bor i et demokrati, ikke i et biolog-oligarki. Vi ønsker borgerinddragelse, anstændig dyrevelfærd og videnskabeligt velunderbyggede løsninger. Det her er ét stort forsøgsprojekt med uhørt selektiv brug af rådgivere med énsidigt fokus på rewilding. Det finder vi helt uacceptabelt.  
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