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Kære medlemmer – vi har skrevet et 
høringssvar til den nye kommuneplan; her er 
det: 
Kommentar til den kommende kommuneplan 
(2021 til 2033) fra foreningen 
Thy’s NATUR. 
Indsendt af bestyrelsen for foreningen Thy’s 
Natur 
Folmer Svendsen 
Else Wienberg 
Mikael Fenger 

Til en begyndelse vil vi gerne påpege det positive 

i den udvikling, der øjensynligt har været i Thisted 

Kommunes opfattelse af den helt enestående 

natur, der findes i Thy.  

I årevis har man nu skrevet og talt om de lange 

uspolerede kyststrækninger i Thy, de store stille 

plantager og skove med uforstyrret natur – ting, 

som vi alle kan være enige i. Men det er som om, 

man nu også har fået blik for naturen i agerlandet 

i Thy – ”det åbne land”, som det hedder i 

forslaget til ny kommuneplan.  

Det er uhyre glædeligt, hvis det er tilfældet, for 

her er en helt enestående landskabstype, som er 

særlig for Thy: det store bakkede agerland, der i 

sin energiske frodighed står i kontrast til det 

markante præg fra Vesterhavet, som er tydeligt 

overalt i det åbne land. Der er her man bedst 

oplever det særlige lys i Thy, både om dagen og 

om natten – et lys, der forstærkes af både havet 

og fjorden, men som er stærkere her end nogen 

andre steder i Danmark. Det er disse landskaber, 

som vi foreningen Thys Natur sætter meget højt 

og gerne vil forsvare og bevare.  

Når man ser på det Grønne Danmarkskort i den 

nye plan, glæder man sig over de mange 

økologiske forbindelser, potentielle økologiske 

forbindelser og potentielle naturområde der nu 

er medtaget; det må betyde, at planlægningen i 

Thisted Kommune går i retning af mere natur – 

også i agerlander/det åbne land. En planlægning, 

der har blik for agerlandet Thy og dets helt 

særlige blanding af landbrug og vild natur – vil 

være en planlægning, der skaber interesse for 

Thy, langt ud over kommunegrænsen. 

For turismen i Thy vil det kunne betyde lige så 

meget som nationalparken, hvis visionerne i det 

Grønne Danmarkskort realiseres. Det vil betyde 

store udviklingsmuligheder for kulturlivet og 

bosætningen i Thy, hvis planlægningen af 

agerlandskabet i Thy efterhånden kunne 

resultere i, at agerlandskabet tilføres mere natur: 

langs vandløb (som forbliver åbne – eller ligefrem 

lægges åbne, der hvor de har været rørlagt) eller 

som små biotoper i form af træbevoksninger, 

rørskove omkring vandhuller osv. Det vil 

efterhånden udjævne den nuværende, alt for 

skarpe kontrast til den store natur i klitter og 

plantager. En planlagt udvikling - der efterhånden 

fører væk fra et agerlandskab overplastret med 

tilfældige svinefabrikker, kæmpe kvægbrug, 

enorme, vildtvoksende solcelleanlæg, 

kæmpevindmøller og fabrikker til fremstilling af 

biogas og andre fremtidsdrømme om hurtig 

fortjeneste - vil med tiden skabe et helt, 

harmonisk landskab i Thy og en tydelig 

fornemmelse - hos dem, der bor her eller de, der 

besøger Thy - af ægthed. Der er hårdt brug for 

sådan en ægthed, der tør vedstå sig sin kærlighed 

til landskabet. I dag er det ikke nogen stor, positiv 

oplevelse i at bevæge sig gennem et 

industriforslummet agerland præget af 

uhæmmet udnyttelse gennem landbrug, 

kæmpevindmøller og uendelige solcelleanlæg, for 

at nå frem til et ”naturmuseum” i kystlandet, der 

så er præget af alverdens turistattraktioner – 

restauranter, forlystelser og parkeringspladser.  

Kontrasten kommer til at afsløre sin indbyggede 

modsætning alt for tydeligt: at man i Thisted 

Kommune kun interesserede sig for naturen i det 

omfang, at nogen kunne tjene penge på den. 

Men - hvis det gennem planlægning bliver 

tydeligt, at man i kommunen faktisk tænker i 

sammenhæng mellem den vilde natur og det 

store agerland – så tydeligt, at det kan opleves, 

når man færdes i det åbne land, så vil det betyde 

et afgørende skridt frem for hele kommunen. 
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Hvis Thisted Kommune vil være en 

naturkommune, sådan som man nu taler om, er 

det afgørende, at man kan fremvise ægthed i 

landskabet – i hele Thy. 

For os i foreningen Thys Natur er det er vigtigt, at 

man i planlægningen af det åbne land i Thy 

holder sig for øje, at al den vilde natur, som 

findes i Thy, og som vi alle sætter så højt - en 

gang for 50 til 100 år siden er sikret af 

mennesker, der ville have, at natur skal forblive 

natur. Uden den tankegang havde vi ikke haft 

Hanstholmreservatet – de mange plantager og de 

lange, øde kyststrækninger. Så var områderne fra 

Bulbjerg og Lild Strand over Hanstholm, Vorupør, 

Klitmøller – lige til Stenbjerg, Lyngby og Agger for 

længst kommet til at ligne Søndervig og Rødhus… 

uendelige, banale sommerhusområder, som 

kontrasterer så voldsomt til det landskab, som de 

er anbragt i, at det ubarmhjertigt afslører 

dumheden hos dem, der planlagde det. 

Der er også ret uklare områder i forslaget til ny 

kommuneplan. Det gælder især for planens 

håndtering af, hvor i landskabet – det åbne land i 

Thy – man vil placere store tekniske anlæg: 

solceller, kæmpevindmøller, biogasanlæg og det 

såkaldte ”power til X”. 

For biogasanlæg gælder det, at der er udpeget 

områder i den gældende kommuneplan, og at de 

nye udpegninger ligner disse meget. Disse 

udpegninger er tydeligt foretaget, så områderne 

ligger tæt på gode vejforbindelser, og så områder 

til store husdyrbrug ligger i nærheden. Det er der 

naturligvis megen logik i, men har man forsøgt at 

gøre det klart for de borgere, der vil blive berørt 

af eventuelle biogasanlæg, at sådan et anlæg 

stinker? Som 3 til 4 svinefabrikker tilsammen? At 

man vil være nødt til at opstille skorstene på 

sådanne anlæg, der er 50 til 60 meter høje, hvis 

man skal undgå den allerværste stank? Og at der 

ikke findes nogen offentlig kompensation til 

mennesker, hvis ejendomsværdi vil blive berørt? 

Med hensyn til opstilling af solceller, så fremgår 

det af forslaget til ny kommuneplan, at der ikke 

er udpeget nye områder, men at det – at dømme 

efter de sproglige formuleringer i planforslaget – 

tilsyneladende tages for givet, at solceller skal stå 

i det åbne land/agerland. Hvorfor det? Det er ikke 

i det åbne land, at behovet for strøm umiddelbart 

findes. Hvorfor planlægger man ikke, at solceller 

skal indgå i nybyggeri af enhver art? Hvorfor ikke 

stille dem op i industriområder ved Hurup, 

Bedsted, Hanstholm og Thisted? Hvorfor ikke på 

syd skråninger langs de veje, som nu skal udvides. 

Sporene fra opstillingen af solceller mellem Tved 

og Ræhr skræmmer – det har været fuldstændigt 

ødelæggende for landskabet. 

I Thisted Kommune skal man altså senere – 

hvornår det så bliver – lave et 

kommuneplantillæg for hvert nyt projekt om 

opstilling af solceller. Planen fastlægger, at man i 

udpegningen af områder til solceller skal følge 

nogle retningslinjer, som så er fastlagt i selve 

planforslaget. Men det fremgår dog af teksten 

om opstilling af solceller, at processen med 

tilladelse til opstilling skal følges af en debatfase – 

tilsyneladende udover den, der følger af 

udpegningen med dens tillæg til 

kommuneplanen. Men hvad skal vi så til den tid 

debattere? Vil Kommunalbestyrelsen kunne tage 

de enkelte sager op til politisk 

drøftelse/afgørelse? Eller skal det hele køres 

”efter bogen”? Med andre ord: Man kan frygte, 

at det - uden at nogen rigtig har villet 

kommunikere det ud - er besluttet, hvem der 

beslutter… De politikere, der nu håber på valg 

eller genvalg i dette efterår, vil så ikke kunne gøre 

noget ved det enkelte projekt, når de er valgt; det 

er i hænderne på ”fagfolk”. Man kan frygte, at 

det bliver sådanne ”fagfolk” – med Klima 

Alliancen Thy i spidsen - der i virkeligheden 

kommer til at træffe beslutningerne. Og tilbage 

står de mennesker, der vil blive berørt af 

projektet, uden nogen form for politisk 

opbakning til deres synspunkter. 

 

Når det drejer sig om vindmøller, så gentager 

dette sig. Der er ikke udpeget nogen nye 

områder. Men der er opstillet retningslinjer. 
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Disse retningslinjer ser også ud til at være 

kommet til verden for at kommunalbestyrelsen i 

Thisted kan trække sig ud af diskussionen så snart 

der er udpeget et område, hvor der skal opstilles 

kæmpevindmøller. De mener måske, at de har 

gjort deres politiske arbejde med 

”retningslinjerne”… og håber på, at de, som 

genvalgte, vil kunne folde hænderne og overlade 

det til ”fagfolk” at tage kampen om diverse 

mølleprojekter med de mennesker, der bliver 

berørt af projektet. Vi mener, at diskussionen om 

opstilling af kæmpevindmøller (på minimum 150 

meters højde) i høj grad er netop politisk – og vi 

frygter, at det til den tid vil blive fremstillet, som 

om netop politikerne ikke selv har nogen 

indflydelse… Og vi mener, at tidspunktet er inde 

til at træffe en afgørende beslutning om ikke at 

opstille kæmpevindmøller i det åbne land i Thy. 

Der er åbnet for kapital fra private til de 

energiøer, som regeringen planlægger, så der er 

ikke længer nogen begrundelse for at ødelægge 

landskab – og tilværelsen for dem, der bliver 

berørt. 

Det fremgår også af planen, at der af Thisted 

Kommune ikke er fastsat nogen maksimal højde 

for nye vindmøller. For godt et halvt årstid siden 

åbnede erhvervsminister Simon Kollerup for, at 

vindmøller på land kan være højere end 150 

meter.  Det fremgår tydeligt af de retningslinjer, 

som den nye kommuneplan opstiller for 

kæmpevindmøller på land, at kommunen netop 

spekulerer i opstilling af kæmpevindmøller, der er 

over 150 meter. 

Det er også meget bemærkelsesværdigt, at der i 

de retningslinjer, der er opstillet i planen for 

kæmpevindmøller, ikke er ét ord om at tage 

hensyn til borgerne. Ikke ét ord om de gener, som 

naboer til kæmpevindmøller vil komme til at 

opleve – og om hvad kommunalbestyrelsen har 

tænkt sig at gøre ved det. Vi vil opfordre til, at 

hvert enkelt projekt om opstilling af 

kæmpevindmøller i det åbne land i Thy gøres til 

genstand for politisk behandling i 

kommunalbestyrelsen i Thisted, så det bliver 

tydeligt, hvilke politikere, der vil hvad. 


