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Læs mere på: http://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/thy/ 

Med nærværende rapport gør Naturstyrelsen Thy 

status over aktiviteter i 2014 

 

Forvaltede arealer 

I 2014 forvaltede Naturstyrelsen Thy ca. 33.000 hektar skov- og naturarealer. Heraf er 15.000 ha 

skov og 18.000 ha er åbne arealer. De åbne arealer dækker over heder, moser, enge, klitter, søer, 

vandløb og meget mere. Nedenfor ses arealfordelingen i Naturstyrelsen Thy.  

Som del af Naturstyrelsen Thys arealer er 

den 244km
2
 store Nationalpark Thy.  

Området langs Jyllands vestkyst vidner om 

en særlig historie, hvor mennesket gennem 

århundreder har kæmpet mod sandet. Dette 

ses blandt andet på hvordan gårde, agre og 

byer er mere eller mindre forsvundet i 

sandet gennem tiden, hvilket har medført 

fastlæggelse af love og forordninger om 

bekæmpelsen af sandflugt. 

 

Hedepleje  

I Thy holdes hederne løbende vedlige gennem pleje. Hvert år udpeges der delarealer, der skal plejes 

gennem afbrænding, afgræsning, slåning mm. Det sker for at bevare de karakteristiske heder, da 

disse arealer uden pleje vil springe i skov i 

løbet af 5-15 år, fordi foryngelse fra 

omkringliggende frøkilder vil slå rod her. 

Fjernes de opvoksende træer ikke vil leve- 

og yngleplader for mange af hedens særlige 

insekter, planter, fugle og dyr forsvinde. 

Naturstyrelsen Thy har i løbet af marts 

måned plejet flere af hederne på 

strækningen fra Agger Tange i syd til 

Drevelsig hede i nord med ild. Mere præcist 

er der foretaget kontrolleret afbrænding af 

sammenlagt 39 ha i 2014. 

Herudover er der i løbet af år 2014 foretaget rydning og slåning af selvsåede nåletræer. Dette er 

blandt andet sket gennem afgræsning, oprykning og nedklipning og med hjælp af organiseret 

frivilligt arbejde. 

 

Hede afbrænding i Thy som led i naturforvaltningen. 

http://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/thy/
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Natura 2000 plejeplaner  

Naturstyrelsen har, ligesom flere andre offentlige lodsejere, valgt at udarbejde plejeplaner for egne 

arealer i overensstemmelse med den statslige Natura 2000-plan. Følgende Natura 2000-områder 

eller dele af disse forvaltes af Naturstyrelsen Thy:  

Klitheder mellem Stenbjerg og Lodbjerg (N43),  

Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø (N28),  

Ålvand Klithede og Førby Sø (N26),  

Vangså hede (N25), 

Korsø knude (N45), 

Lild strand og Lild Strandkær  

Hanstholm Reservatet, Nors Sø og Vandet Sø (N24), 

Vullum Sø (N23),  

Ejstrup Klit og Egvands bakker (N21), 

Løgstør bredning, Vejlerne og Bulbjerg (N16),   

Svinkløv Klitplantage og Grønne Strand (N13).  

 

Plejeplanernes tiltag skal være gennemført senest ved udgangen af 2015, dog først i 2021 for 

skovbevoksede fredskovspligtige arealer. Tiltagene omhandler græsning, rydning af skov, slåning, 

hegning, lukning af dræn og grøfter, bekæmpelse af invasive arter mm.  

De konkrete tiltag, der er foretaget jf. plejeplanerne for NST Thy i løbet af år 2014, er hegning af 

arealer ved Østerild (N16), Vullum Sø (N23), Sårup i Tved (N24) og Korsø Knude (N45). Her er 

der hegnet arealer af størrelserne hhv. 1,5 ha, 3,5ha, 5ha, og 25,5 ha med henblik på, at arealerne 

skal afgræsses fra år 2015. 

Færdselsforbuddet i fuglenes yngletid (1. april 

til 15. juli) på Ålvand Klithede (N26) er blevet 

udvidet til 550 ha fra tidligere 425 ha for at 

give fuglene ro i deres yngletid, særligt 

tinksmeden.  

 

Herudover er der foretaget hegning af 

Svinkløv skrænten (N13) og Langvad Hede, 

hvor kun en mindre del af arealet er 

Natura2000. Der er på disse to arealer 

foretaget hegning af hhv. godt 30 ha og 21 ha, 

så arealerne kan afgræsses fra år 2015. 

Udover at være indenfor Natura2000 arealer er nedenstående projekter finansieret af 

Naturerhvervsstyrelsen, som ”Natura 2000-projekter til rydning af tilgroede arealer og forberedelse 

til afgræsning”. Her er der ved Slette Å og i Vester Thorup ved Vandetvej blevet ryddet opvækst og 

nåletræer på henholdsvis 26 ha og 10 ha, samt etableret yderligere godt henholdsvis 7 ha og 24 ha 

hegnet område. Hegningen af ”Søbakkerne” ved Nors Sø på godt 18 ha. 

Sidst men ikke mindst har vi nogle projekter der udover at være Naturerhvervsstyrelsen projekter 

også er i regi af LIFE REDCOHA, hvor der er udført et rydningsprojekt i Lild Klitplantage og 

Vester Thorup Klitplantage på 25 ha. 

Landskabet på Ålvand Klithede 



 

4 
 

Andre naturprojekter 

 

I løbet af 2014 har Naturstyrelsens Thy også gennemført plejetiltag på arealer, der ikke er 

Natura2000 områder. I Fosdal Plantage er Ingeborgs bakker på ca. 11 ha blevet hegnet sammen 

med et privat indhegnet areal på godt 9 ha. Omkring Sundby Sø er der opsat nyt hegn, og det 

allerede græssede areal er blevet udvidet med godt 13 ha.  

Det er hensigten, at der på de indhegnede områder skal udsættes græssende dyr i løbet af 2015. 

 

Pleje med græssende dyr  

Naturstyrelsen Thy råder ikke selv over dyrehold, der bliver derfor bortforpagtet og afgræsset ca. 

2200 hektar af heder, moser og enge, da ekstensiv afgræsning er et effektivt middel til naturpleje. 

Afgræsning fremmer Biodiversiteten på det enkelte areal, hvilket medfører en øget sikring af 

økosystemer, arternes mangfoldighed, samt den genetiske variation. På NST Thys arealer er der en 

relativt stor og forstsat stigende krondyr bestand, hvilket er en væsentlig faktor i naturplejen.  

 

Naturforvaltningsprojekter 

 

Som led i gennemførelse af vandplanerne arbejder Naturstyrelsen på i samarbejde med lodsejerne 

og foreningen Ørum og Flade Søer i/s på at lede vandet fra Hvidbjerg Å-systemet gennem Flade Sø 

og opnå en kvælstofreduktion forud for tilløbet til Limfjorden. Flade Sø projektet gennemgik i 2014 

en VVM-screening og projektet blev vurderet ikke VVM-pligtigt. Denne afgørelse blev dog anket 

og projektet skal vurderes af Natur- og Miljøklagenævnet. Fredningsnævnet har ved et møde 

besluttet ikke at meddele tilladelse til projektet før VVM-sagen er afgjort, men er som 

udgangspunkt positive over for projektet. Som vilkår for opnåelse af tilskud til projektets 

gennemførelse skal alle vådområdeaftaler på private ejendomme tinglyses, hvorfor Naturstyrelsen 

har givet en ekstra bevilling til at gennemføre matrikulering af alle ejendommen inden for 

projektområdet. Sideløbende hermed forsøges indgået vådområdeaftaler med alle lodsejere som en 

forudsætning for projektets gennemførelse. 

 

Naturstyrelsen Thy er partner i et stort EU-LIFE finansieret projekt REDCOHA eller Sårbar 

vestkystnatur. Som led i projektet foretages store rydninger af værnskovsområder med især bjergfyr 

for at genskabe klithedenaturen. I 2014 er ryddet 30 ha af den vestligste del af Stenbjerg Plantage 

samt 25 ha ved Bulbjerg. I projektet indgår desuden registrering og rydning af den invasive art 

Rynket Rose og genskabelse af naturlig hydrologi ved lukning af grøfter. 

 

 

Det nationale testcenter for fremtidens vindmøller ved Østerild 

Formålet med testcentret er at sikre, at Danmark bevarer sin førerposition inden for udvikling af ny 

vindmølleteknologi. Etableringen af testcentret skal give vindmølleindustrien, DTU Vindenergi og 

andre universiteter de bedst mulige faciliteter til at udvikle og afprøve prototyper af fremtidens 

vindmøller.  

Det var nødvendigt at ryddede skov på et 244 ha stort areal. For at kunne teste en vindmølle skal der 

foran møllen være et vindfelt med en bestemt ruhed – det vil sige en bestemt gnidningsmodstand, 
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som vinden skal passere, inden den rammer møllen. Hvis vindfeltet har skov eller bygninger, bliver 

ruheden for stor. Hvis vindfeltet kun er vand, er ruheden for lille.  

Al det fældede træ er kørt til savværker og varmeværker. Det gælder også de stubbe der er taget op 

af jorden, jf. nedenstående. 

Som erstatning for den ryddede skov plantes der skov andre steder. Der vil i alt blive etableret ca. 

393 ha erstatningsskov, 100 ha bynær statsskov i Thy, mere herom nedenfor, resten tilplantes som 

privat skovrejsning med støtte fra Østerild-puljen. 

På de ryddede arealer skabes der ny natur. Det er Naturstyrelsen Thy godt i gang med. Der er afsat 

godt 5 mill.kr. til bl.a.: Etablering af vådbundsarealer, i alt ca. 134 ha. Udlægning af 

erstatningsnatur, sø, mose hede og eng (§3 arealer; fra 220 ha til godt 580 ha). Udlægning af 

levestedforbedringer for flagermus og natravn ved bl.a. at plante frugtbærende træer. Stabilisering 

af skovrande med plantning af nye skovbryn. 

I 2014 blev der påbegyndt lukning af grøfter og etablering af nye søområder. Der blev fjernet 

stubbe fra de skovede træer på et areal på ca. 60 ha. Dertil kommer maskinel og manuel pleje af ca. 

25 ha ryddet areal for at hindre ny opvækst af især gran og bjergfyr. Alt sammen for at genskabe de 

oprindelige lysåbne og meget våde naturtyper, der prægede området, før man valgte at afvande og 

tilplante arealerne med henblik på at hindre sandflugt i området.  

I forbindelse med etableringen af testcentret er der aftalt/igangsat et overvågningsprogram med et 

budget på 5 mill.kr. Hensigten er at overvåge vindmøllers påvirkning af fugle og flagermus samt 

følge vegetationsændringen efter skovrydningen. Der er offentliggjort 2 rapporter om tilstanden 

inden etablering af testcentret, de såkaldte baseline rapporter.  

Der er efter testcenteret blev opført gennemført en række evalueringer af naturens tilstand. Der er 

publiceret rapporter om vegetationsændringen (2013) og om påvirkningen af fugle og flagermus 

(2015) i området, der sammen med baselinerapporterne er at finde på Naturstyrelsens hjemmeside. 

Rapporten om fugle og flagermus siger, at den potentielle negative påvirkning af fuglearter i 

området sandsynligvis er begrænset.  

 

 

Sandflugt 

Siden Sandflugtsforordningen i 1792 har der 

været lavet forskellige sandflugtsdæmpende 

forsøg og tiltag herunder tilplantning af 

klitheder med hjelme og fredning af klitterne.  

Naturstyrelsen Thy’s arbejde i disse områder 

er i dag begrænsede, da størstedelen af 

områderne er bevokset med hjelme og andre 

plantevækster, der holder på sandet. I 2014 har 

der kun været foretaget mindre 

sandflugtsdæmpende tiltag ved Lyngby, 

Havklitterne ved Bøgsted Rende 
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Den årlige
produktion og
tilvækst

Stenbjerg, Nr. Vorupør, Klitmøller, Bulbjerg og Tranum Strand.  

 

 

Skovdyrkning 

Naturstyrelsen Thy producerer årligt ca. 

65.000 m
3
 træ. Den årlige tilvækst i skovene 

er ca. 90.000 m
3
, det vil sige at, der årligt 

opspares vedmasse. Naturstyrelsen dyrker 

skoven efter naturnære dyrkningsprincipper. 

Dette indebærer brug af hjemmehørende 

arter og flere løvtræer for at fremme plante- 

og dyrelivet tilknyttet skoven. Målet er på 

sigt at have skovområder bestående af 

mange forskellige træarter i forskellige 

aldre, samt at områderne altid er dækket af 

træer.  

 

Året startede med oprydning efter stormen Bodil passerede den 5. 

december 2013. Den kraftige storm, der ramte det meste af landet 

besøgte også plantagerne tilhørende Naturstyrelsen Thy. Heldigvis 

var stormfaldet her ikke nær så voldsomt som andre steder i landet. 

Som følge af stort stormfald andre steder i landet blev der i alle 

statsskove indført hugststop, hvorfor kun stormfældet træ måtte 

oparbejdes. På Naturstyrelsen Thys arealer væltede hovedsageligt 

enkeltstående træer, spredt tilfældigt i plantagerne. Så årets start 

blev brugt på at rydde veje, vandrestier, MTB-ruter, ridestier, 

hundeskove og andre steder hvor disse træer var til gene for 

områdets anvendelser. De skovede mængder blev 19000 m3 

rundtræ og 29000 m3 flis. 

 

 

Pyntegrønt, juletræer og andre biprodukter 

Det er besluttet at udfase produktionen af juletræer og pyntegrønt på Naturstyrelsens arealer. Dette 

gør sig således også gældende på lokalenheder og kommer til udtryk ved, at der ikke mere plantes 

nye pyntegrønts- og juletræsbevoksninger. Der er dog stadig en smule produktion i bevoksninger, 

der er plantet tidligere. Årets produktion var ca. 3000 juletræer og 120 ton pyntegrønt. 

 

 

 

Naturnær skovdrift i Vilsbøl plantage 
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Certificering 

Som led i Naturstyrelsens certificering er der i løbet af 2014 blevet foretaget besigtigelser og 

registreringer af nøglebiotoper og kendte levesteder for rødlistearter på Naturstyrelsens arealer. 

Denne besigtigelse foretages som minimum en gang hvert år, hvor status og trusler for arterne og 

nøglebiotoperne vurderes. Ved PEFC og FSC audit i efteråret var der ingen bemærkninger til de 

gennemgåede temaer. 

Skovrejsning 

Naturstyrelsen Thy har fået til opgave at etablere 100 ha erstatningsskov i Thisted Kommune, som 

en del af erstatningsskoven for de ryddede skovarealer ved det nationale testcenter for vindmøller i 

Østerild. Ved udgange af 2014 var erhvervet ca. 46 ha. I 2014 blev tilplantet 14,5 ha ved Ulstedsvej 

8A, ved Sydthy Golfklub, Hurup og 2,8 ha ved Idrætsvej 19 i Snedsted by. Tilplantning skete efter 

dialog med de kommende brugere og nedsættelse af skovråd. Børn fra de nærliggende skoler deltog 

i plantningen.   

I den nyplantede skov ved Eshøj etablerede Lions Club, Thisted borde og bænke, bålsted, 

brændeskjul og naturformidling i form af QR-koder med oplysninger om den nye skov og 

træarterne.  

 

Skovhjælpere 

Det første skovhjælper-projekt i Thy så 

dagens lys i sommeren 2010 i Lodbjerg 

Klitplantage. I dag er der fire steder i Thy, 

hvor man har skovhjælper-projekter. Denne 

ordning har til formål at give bl.a. 

udviklingshæmmede beskæftigelsestilbud 

med konkrete og meningsfulde 

arbejdsopgaver i trygge rammer og derved 

opbygge selvværd, øge ansvarsfølelse, 

motorisk stimulans, samt sikre et 

meningsfuldt indhold i dagligdagen. Der er 

tale om små grupper på op til 8 personer, som 

har deres egen pædagog/arbejdsleder med.                         

Hertil knyttet en skovløber som kontaktperson og faglig vejleder.  

I 2014 har man haft følgende 3 konkrete tilbud til skovhjælperordninger: 

- Institution Fjordbo, Struer Kommune løser opgaver i Lodbjerg Klitplantage med et hold 

fysisk/psykisk handicappede mænd. 

- Thyværkstedet, løser opgaver i Vilsbøl plantage, med et hold udviklingshæmmede voksne 

mænd og kvinder. 

- Elmelund, Thisted har et projekt i Tved/Hanstholm-området med sent udviklede unge. 

 

 

Skovhjælpere ved Lodbjerg klitplantage 
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Jagt- og vildtforvaltning 

Naturstyrelsen Thys jagt- og vildtforvaltningsopgaver kan opdeles i to dele. En del beskæftiger sig 

med Naturstyrelsens generelle opgaver i forbindelse med administration af Jagt- og 

Vildtforvaltningsloven, som bl.a. omfatter afholdelse af 

jagtprøver, rådgivning om særligt beskyttede arter og 

håndtering af invasive arter, behandling af ansøgninger 

i relation til jagtloven  om skadevoldende vildt m.m.  

Naturstyrelsen Thy er myndighed for  i alt 10 

vildtreservater, især beliggende i og ved Limfjorden. 

Dette svare til 10 % af de i alt 101 vildtreservater i hele 

Danmark. Reservatet på Agger Tange og Hanstholm 

Reservatet forvalter enheden også. 

Mink 

Forvaltningsplanen for mink blev offentliggjort i juni 2012, og indsatsen er nu for alvor kommet i 

gang. I Thy hører minkfangsten under et projekt, der administreres af NST Vestjylland, hvortil Thy 

har knyttet 10 frivillige til at fange mink. Der blev i 2014 registret fangst af 17 mink på enhedens 

arealer.  

Ulv 

Ulvens indvandring i Danmark er for alvor blevet erkendt, 

og i  2014 lancerede miljøministeren bistået af 

Vildtforvaltningsrådet  en forvaltningsplan for ulve. Planen 

medfører bl.a. at husdyravlere kan tilkendes erstatning ved 

skader forvoldt af ulv. Enhedens vildtkonsulent kan tilkaldes 

ved formodede ulveangreb og tage dna-prøver af husdyrene.  

 

Mårhund: 

Bekæmpelsen af mårhunde foregår gennem et projekt, der koordineres af Naturstyrelsen 

Blåvandshuk. Naturstyrelsen Thy bidrager til projektet i Nordjylland med 1 mand med 

specialtrænet hund. Det vurderes, at der i løbet af 2014 er blevet fanget ca. 14 mårhunde i Thy. 

Jagtudleje 

Der er 23 jagtlejemål på Naturstyrelsen Thys arealer. Jagtlejerne har generelt en øget afskydning af 

hjortevildt og ræve, mens jagten på fuglevildt fluktuerer en del afhængigt af vejret i det enkelte års 

jagtsæson. 

I Naturstyrelsen Thy blev der i jagtsæsonen 2013-2014 indberettet følgende vildtudbytte. 

Nedenstående tal indeholder det vildt, der er nedlagt på Naturstyrelsen Thys samlede arealer, 

primært på udlejede arealer, på jagter afholdt af Naturstyrelsen og ved reguleringer. 

 

 

Ulv i Hanstholm Vildtreservat 

Hanstholm vildtreservat 
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Vildtart Antal 

Kronvildt 201 stk. 

Dåvildt 32 stk. 

Råvildt 528 stk. 

Ræv 37 stk. 

Hare 47 stk. 

Gæs 227 stk. 

Gråand 168 stk. 

Andre svømmeænder 549 stk. 

Fasan 1 stk. 

Dobbeltbekkasin 8 stk. 

Skovsneppe 467 stk. 

Sildemåge 2 stk. 

Ringdue 2 stk. 

Krage 4 stk. 

Råge 440 stk. 

 

.  

 

Fortidsminder 

Der er foretaget lovmæssig pleje på alle 

fortidsminder, som kræver dette for ikke at gro til. 

Der er gennemført arkæologiske udgravninger ved 

en storstensgrav fra stenalderen ved Lodbjerg 

samt middelalderborgen Nebel i Vilsbøl Plantage.  

 

Friluftsliv, faciliteter og anlæg 

I erkendelse af, at NST i disse år ikke har ressourcer til at opretholde et højt vedligeholdelsesniveau 

på alle faciliteter, er der indledt en proces, hvor vedligeholdelsesomkostninger skal reduceres 

gennem prioritering af faciliteterne. Visse faciliteter er blevet nedlagt, f.eks. er der fjernet 25 

skraldespande og nedlagt 6 ”rakettoiletter”, mens der er etableret et nyt toilet ved Bøgstedrende som 

erstatning for, at forgængeren blev udsat for hærværk. 

På publikumsfacilitetsområdet er der udover ovenstående blevet lavet en shelter i Langdalen i 

samarbejde med Hærvejsprojektet, samt lavet boardwalk og trapper til båke i Thagaards plantage i 

samarbejde med Nationalpark Thy.  

For at udnytte ressourcerne til vedligeholdelse og anlæg bedst muligt forsøges det løbende at indgå 

partnerskaber med kommuner, Nationalpark Thy, interessegrupper eller foreninger m.fl. som kunne 

tænkes at bidrage med indsatser. 

 

Udgravning af storstensgrav fra stenalderen ved Lodbjergfyr. 
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Cykelstier  

I løbet af 2014 er de to sidste delstrækning af det 

ændrede forløb af Vestkyststien, rute 1 færdiggjort, som 

led i projekt Bedre adgang til Nationalprak Thy. Det er 

dels den 16 km lange cykelsti fra Hanstholm til 

Hjardemål. Den nye cykelsti løber nedenfor 

kystskrænten fra Hanstholm mod Vigsø, hvor den slår 

et sving op omkring Vigsø by og videre af Krægpøtvej 

forbi Vullum Sø, inden den snor sig ind gennem 

Hjardemål Plantage. Stiens belægning varierer gennem 

stiens forløb med tanke på, at den skal falde ind i 

omgivelserne. Desuden er etableret ny sti gennem Lodbjerg Plantage til Lodbjerg Fyr og videre ad 

Redningsvejen vest om Flade Sø til Agger.  Fra Agger følger stien tværdiget for at slutte sig til den 

tidligere anlagte cykelsti ad Tangevej mod færgelejet. Belægningen varierer mellem asfalt, 

stenmelsbelægning og betonbelægning. Cykelstierne er anlagt af Naturstyrelsen i samarbejde med 

Thisted Kommune og med økonomisk støtte fra Arbejdsmarkedets Feriefond, Vejdirektoratets 

cykelstipulje og den grønne ordning for vindmøller. 

 

Mountainbikere 

I Thy er der fire anlagte mountainbikeruter, 

en i Svinkløv klitplantage, en i Tvorup 

Klitplantage og to i Vilsbøl klitplantage. 

Sammenlagt giver dette ca. 45 km 

mountainbikerute på Naturstyrelsen Thys 

arealer. Der er ikke blevet udbygget med 

flere mountainbikeruter i løbet af 2014, 

men planlagt og givet eksterne midler til et 

nyt forløb i Kollerup Plantage. 

 

  

Kulturhistorie 

Naturstyrelsen Thy har i år 2014 renoveret det 

bygningsfredede Stenbjerg Redningshus i samarbejde 

med Bygningscentret og efter anvisninger fra kgl. 

bygningsinspektør.  

 

 

 

 

Cykelstien fra Hanstholm til Hjardemål 

Mountainbike kørsel på ruten i Vilsbøl plantage. 

Stenbjerg Redningshus 
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Formidling og naturvejledning 

Der blev i 2014 afviklet ca. 270 arrangementer, hvor Naturstyrelsen Thy var tovholdere. Herunder 

skolen i skoven, natravneture, svampeture, hjortebrunstture, naturplejeture og meget, meget mere. 

Besøgsstatistik for 2014 viser, at Naturstyrelsen Thy har haft 7212 gæster til formidlings- og 

naturvejledningsarrangementer. Fordelingen mellem forskellige besøgsgrupper kan ses i skemaet 

nedenfor: 

 

 

 

 

 

 

Naturen som klasseværelse 

Der er i 2014 blevet indledt et treårigt samarbejdsprojekt med Thisted Kommune og nationalparken 

om at få egnens skoler til at bruge nationalparkens natur som ”klasseværelse”. Projektet er startet 

med tilskud fra Friluftsrådet.  

 

Jagt- og fiskeridag  

I samarbejde mellem frivillige fra Danmarks 

Jægerforbund, KFUM-spejderne, Foreningen af 

Danske Buejægere, Thylands 

Lystfiskerforening, Nationalpark Thy, 

Naturstyrelsen Thy, Beredskabsstyrelsen og 

Hjemmeværnet blev der ved Vandet sø afholdt 

et vellykket arrangement, jagt- og fiskeridagen 

den 12. oktober. Dagens formål var at give børn 

og barnlige sjæle et indblik i, hvordan og 

hvorfor man går på jagt og fisker, samt hvilken 

gavn det gør for naturen. Dagen bød på 

mulighed for at se et rådyr blive flået, skyde 

med gevær og bue, se jagthunde i aktion, se hvordan jagt til vands foregår mm. Dette arrangement 

blev en stor succes, hvor folk kom til fra nær og fjern. Deltagerantallet vurderes at være over 600 

personer.  

Bygninger 

Nørklit Hus i Lild Plantage er revet ned da dette hus ikke var nødvendigt for skovdriften og havde 

en sådan tilstand, at det var dyrt at vedligeholde.. De sparsomme ressourcer til bygninger har ledt til 

prioritering af Naturstyrelsens ret omfattende bygningsmasse. 

Kategori Antal besøgende 

0-10 Klasse 1093 

Videregående uddannelser 324 

Spejdere/Ungdomsorganisationer 188 

Familier 73 

Børnehaver 1105 

Voksenundervisning 352 

Offentlige ture 1365 

Andre 1280 

Billede fra Jagt- og Fiskeridag ved Vandet Sø 2014 



 

12 
 

Et privat sommerhus i Svinkløv Plantage er revet ned. Dette er gjort som led i en langsigtet plan, 

hvor man ønsker at få nedlagt de tidligere udlejede sommerhusgrunde i Svinkløv plantage, da 

anvendelsen strider imod fredskovpligten.   

I Hanstholm Vildtreservat er opført en ny skovløberbolig til erstatning af den tidligere Årgård, der 

måtte nedrives som følge af bygningens dårlige tilstand. 


