
 
 

 

Til Naturstyrelsen / Miljøministeren.   10. november 2021 

 

Grundejerforeningen Svenstibakkevej tilkendegiver hermed på dialogvandring ”Mulig Naturnationalpark 

Vester Thorup” dags dato sin modstand mod planerne om etablering af en indhegnet naturnationalpark.  

Grundejerforeningen Svenstibakkevej i Lild Strand, hvis medlemmer udelukkende udgøres af 

sommerhusejere, er særdeles bekymrede over en eventuel beslutning om at etablere Naturnationalpark 

Vester Thorup, der bl.a. omfatter Lild Klitplantage med omkringliggende fredede hedearealer. 

Indstillingen kommer som en stor overraskelse set i lyset af, at den uberørte natur netop er et stærkt 

kendetegn for området. Naturen i det foreslåede område har i årtier henligget vild, uspoleret og afgræsset 

af en betragtelig bestand af kron- og hjortevildt. Uden indhegninger. Lokalt oplever vi ikke naturbeskyttelse 

og -benyttelse som modsætninger. Vi forener dagligt og med glæde de to begreber, og det vil vi fortsat 

have lov til. Uden hegn.  

Men der er ikke bare tale om indhegning af store arealer. Der er også tale om indhegning af et helt 

bysamfund. Lild Strand indhegnes og fastboende og fritidshusejere/brugere lukkes inde og begrænses i at 

gøre brug af naturen, når det skal ske via låger i hegnet og med frygten for et uønsket møde med store 

græssende dyr. 

Området benyttes til ridning, cykling og vandring, og adskillige ruter til disse aktiviteter er kortlagte i den 

foreslåede naturnationalpark. Orienteringskort over Lild Klitplantage er netop blevet tegnet bl.a. med 

henblik på at få etableret faste poster til glæde for motionister, der gerne vil opleve skoven på en lidt 

anderledes måde. Vi vurderer, at disse aktiviteter ikke er forenelige med hegn og store græssende dyr.   

Området Svenstibakkevej er alvorligt udfordret af overfladevand, som primært strømmer ind i vores 

område fra den fredede klithede mod øst. Vi frygter naturligvis, at lukning af grøfter vil forværre vores 

vandproblemer.  

Grundejerforeningen Svenstibakkevej støtter med denne skrivelse det overordnede tema:  

Lild Strand-Hannæs-Nordthy siger NEJ til at få fri, vild natur, vildtbestand og bysamfund indhegnet med 
65 km hegn i en absolut uønsket Naturnationalpark Vester Thorup.  

 

Med venlig hilsen 

Grundejerforeningen Svenstibakkevej 

Bestyrelsen ved Peder Johansen , Ole Raakjær og Karen Thagaard 

Kontakt: bestyrelsen@svenstibakkevej.dk 
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