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Foto: Lildstrand landingsplads, august 2016

Nationalpark Thy – fra Agger til Bulbjerg
Nationalparkgruppen i Lildstrand har på mandat fra otte lokale borgerforeninger som mål at
ansøge miljøministeren om optagelse i Nationalpark Thy inden 2022 –
i konstruktiv dialog med NPT’s ledelse og kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune

Udsigt fra Bulbjerg mod Lildstrand og Hanstholm
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Bulbjerg – en del af Thisted Kommune
Evt. en 4. ”Trædesten til naturen” i NPT?

Nationalpark Thy – fra Agger til Bulbjerg
= udnyttelse af udviklingspotentialer – også i denne del af Thisted Kommune
I Lildstrand ser vi os selv som en del af den røde tråd – med visioner, som er i
overensstemmelse med den overordnede kommunale strategi. Vi tilstræber også at
skabe synergi og sammenhæng ved udvikling af faciliteter i lighed med de øvrige
byer i ”Kystbyernes Netværk” og ved optagelse i Nationalpark Thy, så denne
strækker sig langs hele Thisted Kommunes vestkystlinje – fra Agger til Bulbjerg.
I Lildstrand vil fastboende og fritidshusejere udvikle den stille turisme i respekt for
stedets særpræg. Målet er ikke masseturisme, men bosætning og turismeudvikling
inden for de fysiske rammer og DNA, som kendetegner Lildstrand-området i dag. –
Et ønske om klar identitet og veldefineret tilhørsforhold i de overordnede strategier
for ”Fremtidens Thy”.
Lildstrand vil være en attraktiv nationalparkdestination og en fornuftig og lukrativ
investering, bl.a. i form af øget bosætning, erhvervsmuligheder, styrket turisme og
øget brandværdi – for lokalområdet, for NPT og for Thy som helhed.
3

Nationalpark Thy – fra Agger til Bulbjerg
– fornuftig og lukrativ investering i ”Fremtidens Thy”
• Naturstyrelsen Thy står for driften af 85% af den foreslåede nationalparkudvidelse. Der er ingen forskel på styrelsens plejeplaner i og uden for
nationalparken.
• Områdets vandre-, cykel- og rideruter ligger i forlængelse af stisystemer i NPT

• Landingspladsen i Lildstrand er gennemgribende renoveret i 2015
• Besøgscenter på Bulbjerg, indviet 2017, kan udgøre en
”trædesten til naturen” i nationalparkregi, Bulbjerg evt. som Dark Sky-område

• Lildstrand er med i Kystbyernes Netværk, www.kystbyerne.dk
• Realisering af de i Masterplan for Lildstrand beskrevne fem kommende fyrtårne,
strandpromenade, madpakkehus, naturgenopretning etc., vil gøre Lildstrand til
en endnu mere attraktiv NPT-destination. Og der er vilje blandt lokale til at gøre
en indsats, jf. Masterplan for Lildstrand!
4

Nationalpark Thy – fra Agger til Bulbjerg
Kort over den foreslåede arealudvidelse Hanstholm-Bulbjerg, i alt ca. 59 km2

Kortet er udarbejdet af Nationalparkgruppen i Lildstrand og viser de fredede arealer, som arbejdsgruppen foreslår optaget i NPT
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NPT – ET STÆRKT BRAND FOR THY
Hanstholm-Bulbjerg med Danmarks
længste ubebyggede kyststrækning
og vidtstrakt, fredet klithede kan gøre
Nationalpark Thy, ”Danmarks største
vildmark”, endnu større – og endnu
mere attraktiv.

Nationalpark Thy – fra Agger til Bulbjerg
Hele Thisted Kommunes vestkyststrækning i Nationalpark Thy
Sydligste grønne del er den
eksisterende Nationalpark Thy
fra Agger Tange til Hanstholm.
Nordligste grønne del er den
foreslåede udvidelse fra
Hanstholm til Bulbjerg.
Illustrationen er ikke helt
retvisende, men giver en god
indikation af udstrækning og
beliggenhed af foreslået
udvidelse i forhold til
nuværende Nationalpark Thy.
Kilde: TV MidtVest
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Nationalpark Thy – fra Agger til Bulbjerg
Hvordan passer arealudvidelsen Hanstholm-Bulbjerg ind i NPT-konceptet?
• Nordatlantisk klithede, skov, flora, fauna, hav og kystfiskerkultur –
i fuldstændig overensstemmelse med eksisterende NPT-koncept
• Sammenhængende arealudvidelse i naturlig geografisk forlængelse af NPT,
inden for kommunegrænsen (Bulbjerg)
• Fredede arealer, altovervejende klithede og skov uden landbrugsinteresser
• 85 % af arealerne hører under staten og samme driftsorganisation som NPT

• Kun 14 % af arealerne ejes af private lodsejere (ca. 30). Flertallet af disse er
kontaktet, og foreløbige tilbagemeldinger er overvejende positive. Også uden
tilsagn fra alle lodsejere vil der kunne opnås en sammenhængende udvidelse.
• Vandre-, cykel- og rideruter ligger i forlængelse af stisystemer i NPT
• Hele vestkyststrækningen og alle fem vestkystbyer i Thisted Kommune vil
være placeret i/ved NPT – i tråd med overordnet plan for vestkystturisme
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Nationalpark Thy – fra Agger til Bulbjerg
Udvidelse = udvikling og synergier – lokalt, kommunalt og i NPT-regi
• ”Danmarks største vildmark bliver endnu større” – rigere udbud af
naturoplevelser og evt. Dark Sky-certificering
• Afsondrede Lildstrand for enden af blind vej som nyt, supplerende koncept i
nuværende aktivitetsprægede Nationalpark Thy: Nationalparkens ”Stillekupé”
• Nyt, markant punktum for NPT med allerede velbesøgte, storslåede Bulbjerg
• En ny destination i NPT. Komplettering af de seks kystbyers fælles identitet i
”Nordsølandet” i Thy.
• Supplering af NPT-oplevelsen med Hannæs-området som et turistmæssigt
særdeles stærkt bagland med oplevelser inden for både kultur-, natur- og
energiturisme: Kirsten Kjærs Museum, Thylejren, Energicenter Frøstrup,
Vindmølletestcenter Østerild, Limfjordslandet, Cold Hawaii Inland og Vejlerne.
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Nationalpark Thy – fra Agger til Bulbjerg
Fakta og nøgletal for den foreslåede arealudvidelse
• Eksisterende Nationalpark Thy (fra Agger til Hanstholm): ca. 244 km2
• Foreslået arealudvidelse Hanstholm-Bulbjerg: ca. 59 km2 fredet klithede og skov

• 85% (ca. 50 km2) ejes af staten med Naturstyrelsen som driftsorganisation
• 14% af det foreslåede areal (ca. 8,5 km2) ejes af 30 ca. private lodsejere
• To af disse private lodsejere ejer tilsammen ca. 45% af de privatejede arealer

• 1% ejes af Naturfonden Myrupgaard
• Det foreslåede areal ligger inden for kommunegrænsen i Thisted Kommune
• Indlemmelsen i NPT er – foruden i Masterplan for Lildstrand - beskrevet som
”kommende fyrtårn” i Masterplan ”Hannæs-Østerild – livet i centrum” som input
til Thisted Kommuneplan 2017-2029, jf. næste side
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Etableringsomkostninger - Budget
Baggrund for ansøgning til eksempelvis Nordeafonden, der tidligere har udvist interesse
Overslag over Etableringsomkostninger for udvidelse af NPT
Aflønning af projektleder, 400 timer á 1000 kr.

400.000

Markedsføringsmateriale (brochurer (Vigsø/Lildstrand/Bulbjerg) og ændring af hjemmeside)

100.000

Formidling og møder i det nye område

130.000

NPT-aftaleindgåelse med nye lodsejere (tidsforbrug anslået 100 timer á 700 kr.)

Ændring af eksisterende NPT-markedsføringsmateriale til at omfatte udvidelsen til Bulbjerg

250.000

Udgifter til Bulbjerg som 4. ”trædesten til naturen”

250.000

Uddannelse af frivillige i området Vigsø-Lildstrand (NPT-standardkurser)

20.000

Iværksættelse af foreslåede nye aktiviteter i nyt NPT-område (udover allerede igangsatte aktiviteter):

50.000

Ansøgning om fondsmidler i alt for samlet projekt
Egenfinansiering ca. 1300 ulønnede timer/frivilligt arbejde, Nationalparkgruppen i Lildstrand perioden juli
2017-juni 2019 (indregnet som kr. 100 pr. time)
Samlet ansøgt beløb
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70.000

1.270.000
130.000
1.400.000

Opbakning fra Thisted Kommune
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Nationalpark Thy – fra Agger til Bulbjerg
Input til Thisted Kommuneplan 2017-2029 fra otte lokale borgerforeninger

.

Uddrag af masterplan ”Hannæs-Østerild Livet i centrum” (s. 1, 23 og 24), endelig udgave marts 2018, afleveret som høringssvar til Kommuneplan 2029.
14

Nationalpark Thy – fra Agger til Bulbjerg
Hawboernes Forening, Lildstrand: Udviklingsgruppen. Kontakt og info-links
• Bjarne Sørensen
sandhojgaard.bjarne@gmail.com

• Anne-Mette Kristensen
met@niras.dk

Hvad betyder optagelse i
Nationalpark Thy for DIG?
Folder ”Lodsejer i Nationalpark Thy” på
http://naturstyrelsen.dk/publikationer/2008/
dec/lodsejer-i-nationalpark-thy/
Lov om nationalparker, LBK 120, 26.1.2017

Mere info:
Nordjyske, 7.2.2018:
Danmarks største vildmark skal gøres endnu større

Ill. fra artikel ”Danmarks største vildmark skal gøres endnu større”,
Nordjyske 7.2.2018, s. 18-19. Foto: Peter Mørk
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• https://hawboerne.dk/masterplan-lildstrand
• https://hawboerne.dk/nationalpark-thy
• www.kystbyerne.dk

