
   Lindet Statsskovdistrikt administrerer 
Miljøministeriets arealer i de 10 kommuner 
distriktet dækker. Det drejer sig om ca. 9000 
ha. Fordelt på følgende naturtyper:

 3.700 ha skov, heraf er ca. 900 ha 
løvskov og ca. 1.600 ha stormfældet 
nåleskov, der nu er gentilplantet eller 
udlagt til nye naturområder.

 5.500 ha naturarealer som 
strandenge, heder, moser, klitter og 
ikke mindst hele Rømø Strand med ca. 
2 mio. besøgende om året.

 Hovedparten af den gamle oprindelige 
løvskov( ca. 600 ha ) primært i Draved 
og Lindet skove er omfattet af den 
nationale naturskovsstrategi og 
udtaget af almindelig drift.

Yderligere oplysninger:
Lindet Statsskovdistrikt, Stensbækvej 29        
6510 Gram tlf. 74 82 61 05                                            
e-mail  lindet@sns.dk   
www.skovognatur.dk/lindet
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