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Høringsnotat 
Udkast til driftsplan for Thy Statsskovdistrikt 2007-2021  
 
Der er modtaget høringssvar fra følgende: 
Dansk Entomologisk Forening ved Kr. Knudsen, Bælum. 
Jammerbugt Kommune 
Museet for Thy og Vester Hanherred 
Friluftsrådet Nordvest 
Fjerritslev Kommune 
Thisted Kommune 
 
Høringssvarene ligger tilgængeligt på internettet sammen med driftsplanen. I dette notat indgår de 
dele af høringssvarene, der afkræver sig respons fra Skov- og Naturstyrelsen. De oprindelige for-
muleringer fra høringssvarene er anført kursiveret i tekstbokse. 
 
Dansk Entomologisk Forening orienterer om en lang række insektarter, der forekommer på di-
striktets arealer. Disse oplysninger vil indgå i den løbende arealdrift.  
 
Dertil kommer en række bemærkninger, der knytter sig til arealdriften:  
Områderne i Nordvestjylland er ikke særlig godt undersøgte med hensyn til insektfaunaen. Dette ville selv-
følgelig være ønskeligt. Man kunne evt. iværksætte indsamling af natsommerfugle ved hjælp af lysfælder. 
 
Det er selvfølgelig vigtigt, at der i driftsplanen tages hensyn til, at de våde områder ikke afdrænes ved grøft-
ning eller lignende, da en del insekter er knyttet til de meget våde områder.  
I selve klit-områderne er det vigtigt, at fyrreskoven ikke breder sig ud i de åbne områder ved selvsåning. I 
mange klitområder har vilde roser (rynket rose) bredt sig. Disse bør begrænses eller evt. helt fjernes 
 
Som et led i den naturnære skovdrift vil arealerne vende tilbage til naturlige hydrologiske forhold. 
På Thy Statsskovdistrikt vil dette få ret vidtgående konsekvenser: Mange arealer vil blive væsent-
ligt vådere end i dag. Ændringerne vil ske gradvist, idet de nuværende grøftesystemer som hoved-
regel ikke længere vedligeholdes. Enkelte steder vil der blive lavet aktive grøftelukninger 
 
De åbne naturarealer vil som udgangspunkt blive fastholdt som åbne arealer. Den igangværende 
plejeindsats, i form af rydning af selvsået træopvækst, fortsættes. 
 
Angående rynket rose er distriktet opmærksom på problemstillingen og har foretaget en kortlæg-
ning af forekomsterne, som holdes under observation med henblik på at sætte ind ved yderligere 
udbredelse. Rynket rose er en invasiv art, hvor Skov- og Naturstyrelsen i øjeblikket overvejer me-
toder i en mere målrettet indsats.  
 
Fra Jammerbugt og Fjerritslev Kommuner er der modtaget et koordineret høringssvar, som 
herunder er kommenteret under et. 



Jammerbugt Kommune har drøftet planudkastet i Teknik- og Miljøudvalget den 27. oktober 2006. 
Kommunalbestyrelsen i Fjerritslev Kommune har drøftet planudkastet den 26.10.2006. 
 
Kommunerne noterer sig at en del af planudkastets registreringer også vil være relevante at ind-
drage i den kommende kommuneplanlægning for det åbne land. Der udtrykkes interesse for om-
lægningen til en mere naturnær skovdrift, og man forventer, at den vil få stor betydning for friluftsli-
vet i områderne på langt sigt. 
 
Kommunernes øvrige bemærkninger: 
 

- Vi vil gerne øge samarbejdet med skovdistriktet og søge at skabe sammenhæng mellem stats-
skovdistriktets stier og de regionale/kommunale stiforløb, både når der fastlægges nye stiforløb el-
ler aktiviteter i nærheden af sommerhusområder mv. 

- De seneste anlagte aktiviteter i Kollerup Plantage nord for Fjerritslev by med hundeskov og aktivi-
tetsbane har stor værdi for både kommunens borgere og for vore turister. Set i forhold til beskrivel-
sen i den offentliggjorte pjece synes det offentliggjorte materiale på ministeriets hjemmeside at in-
deholde få konkrete planer for friluftslivet. Vi ser frem til at høre nærmere om skovdistriktets planer 
for udvikling af muligheder for friluftslivet fremover og vil gerne ind i en dialog om fremtidige aktivite-
ter.  

- Fjerritslev Kommune har et ønske om, at omlægningen i områder beliggende tæt ved camping-
pladser, badehoteller og pensionater opprioriteres, da der særligt i disse områder vil være efter-
spørgsel efter at benytte disse statsejede arealer i friluftsmæssig sammenhæng.  

- Den seneste fokus på etablering af nationalpark i Thy må ikke medføre, at områderne i Han Herred 
nedprioriteres til fordel for Thy. 

 
Traditionelt har det mere konkrete samarbejde på tværs af ejendomsskel ikke været en del af den 
langsigtede planlægning. Distriktet er dog positivt indstillet over for at indgå i et samarbejde med 
kommunerne, og undersøge mulighederne for at udvikle friluftstilbud, f. eks. lave sammenhæn-
gende stiforløb. 
 
Det er distriktets klare indtryk, at vi bedst imødekommer behovet for yderligere friluftstilbud i stadig 
dialog med lokale interessenter. Fokus skifter ofte og nye aktiviteter kommer op. Distriktet har et 
godt samarbejde med interessenterne gennem brugerrådet, hvor der altid kan tages nye forslag 
op. Forslag søges realiseret i betydende omfang, forudsat brugergruppen er så stor og bred, at 
investeringen synes rimelig i forhold til benyttelsen. 
 
Hidtil har distriktet gerne valgt at prioritere kulturintensitet og herunder indslag af løvtræ i forhold til 
områdernes friluftsmæssige benyttelse og den landskabelige sammenhæng. Ved udlægning af 
skovudviklingstyper er der ved valg af ambitionsniveau ligeledes taget hensyn til friluftslivet. Så-
fremt de bevillingsmæssige forudsætninger er til stede er det distriktets opfattelse, at der fortsat 
kan være områder hvor kulturintensiteten bør være høj og række ud over investeringsmodellerne. 
 
Driftsplanen har en ligelig prioritering af alle områder inden for distriktet. Det kan dog ikke afvises, 
at en beslutning om realisering af Nationalpark Thy kan føre til en acceleration af planerne for nati-
onalparkdelen. Ikke mindst hvis der gives alternative finansieringsmuligheder inden for dette om-
råde. 
 

 2



Fra Museet for Thy og Vester Hanherred er modtaget følgende:  
 

 

Den generelle målsætning i driftsplanen finder vi meget positiv. At der i højere grad indføres naturnær 
skovdrift og satses på øgning i den landskabelige og bevoksningsmæssige diversitet går fint i spænd 
med hensynet til de mange fortidsminder indenfor Thy Statsskovdistrikt. I de enkelte arealbeskrivelser 
tager driftplanen således godt hensyn til fortidsminderne, herunder også hulveje og hjulspor, idet der 
generelt er stor opmærksomhed på muligheden for rydninger, så flere fortidsminder kan opleves i sam-
menhæng. Ligeledes noterer vi os med tilfredshed, at et egentligt rydningsprojekt ved den store høj-
gruppe Svalhøje i Nystrup Klitplantage er indskrevet i planen.  

 
 
Friluftsrådet Nordvest har sammensat et høringssvar ud fra tilbagemeldinger fra rådets med-
lemsorganisationer. 
 
Af hensyn til overblikket er bemærkningerne kommenteret i en række temaer: 
 
Formidling af den naturnære skovdrift 
Omlægningen vil give et ganske andet skovbillede, end det vi er vant til at se. Det er derfor af stor vigtighed 
at formidle, hvad det er der foregår. Friluftsrådet ønsker, at denne formidling både sker gennem skiltning i 
skoven via tekst og billeder, på hjemmesiden og selvfølgelig også gennem ture og arrangementer. Det vil 
være med til at give større forståelse i befolkningen for, hvordan konverteringen til naturnær skovdyrkning 
skal foregå. 
 
Som udgangspunkt er skiltning ”on location” ikke i overensstemmelse med vores skiltepolitik. Det 
desværre heller ikke distriktets indtryk, at der er tilstrækkelig interesse for emnet til at retfærdiggø-
re en afvigelse fra denne. Det vil dog være naturligt at der ved revision af vandretursfoldere foku-
seres på emnet og henvises til gode eksempler i plantagerne. 
 
Distriktet informerer gerne mere om de lokale forhold på distriktet på hjemmesiden. På 
www.skovognatur.dk er der en række sider om naturnær skovdrift – både på statens arealer og på 
private arealer.  
 
Præsentation af driftsplanen/høringsmaterialet 
Når læseren på nettet forsøger at få et overblik over forslaget til driftsplan for Thy Statsskovdistrikt, som “Ik-
ke findes på andet medie”, må man konstatere, at det nærmest er ganske umuligt. Der skal downloades over 
600 sider (tænk på de læsere der kun har et modem på 64k) og den består af utallige dokumenter så en 
søgning i dokumenter tager meget lang tid. Friluftsrådet vil stærkt opfordre skov- distriktet til at udgive versi-
on på papir, eller som minimum en version på cd hvor driftsplanen er skrevet i et dokument med kapitler, så 
der kan laves søgninger i hele dokumentet på. Desuden bør det tilbydes, at de der ønsker det kan få en plan 
tilsendt, printet på papir og i farver. 
 
Opdelingen på nettet i de 100 arealer hver for sig, giver de lokale fin mulighed for at forholde sig direkte til 
det enkelte areal, men gør det samtidig særdeles vanskeligt for andre at skabe sig et overblik og på den 
måde “hæve sig op over jord- højde”. 
Ligeledes synes det underligt i et høringssvar, at skulle forholde sig til afsnit i planen, der enten ikke er skre-
vet eller kun fås som udkast. Dette høringssvar er derfor præget af lidt mere overordnede betragtninger og 
en forventning om, at især afsnit 3.4 om publikumsfaciliteter og naturvejledning kan give anledning til yderli-
gere kommentarer senere i forløbet. 
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Thy-planen er den første driftsplan, som udelukkende er i elektronisk høring. Alle bemærkninger 
vedr. tilgængeligheden af høringsmaterialet (og senere den elektroniske plan på hjemmesiden) vil 
vi derfor tage til os, for at udvikle konceptet i mest mulig brugervenlig retning. 
 
For at sikre at alle høringsparter fik information om høringen, uanset digitaliseringsniveau, gik hø-
ringsbrevet for Thy planudkastet ud på papir. Det var i den sammenhæng tanken, at skulle det 
elektroniske format volde problemer, ville vi være behjælpelige. Hvis den mulighed ikke har været 
tilstrækkeligt klar, er det beklageligt, og vi skal være opmærksomme på det når den næste plan 
går i høring. 
 
Den elektroniske høring giver som udgangspunkt mulighed for at udvide høringskredsen meget 
betydeligt i forhold til tidligere, hvor der blev udsendt et begrænset antal ”pakker” med plantekst og 
kort (men uden bilag).  
 
Ufærdige delelementer er naturligvis ikke hensigtsmæssige, men det har klart været ambitionen, at 
alle væsentlige planelementer skulle være tilgængelige ved høringen.  
 
 
Planlægning for friluftslivet  
Friluftsrådet finder, at ønskerne til og behov for publikumsfaciliteter, naturvejledning, særlige naturområder til 
udøvelse af aktiviteter m.m. ændres over en kortere periode end driftsplanernes kadence. Derfor foreslår 
Friluftsrådet, at der foretages supplerende planlægning for friluftslivet med en kortere kadence end drifts-
planperioden, f.eks. hvert 5. år. 
 
FriIuftsfaciliteter: Friluftsrådet finder det vigtigt, at primitive overnatningspladser tænkes ind i eksisterende og 
kommende driftsplaner for området. Friluftsrådet opfordrer distriktet til, at der bliver etableret mulighed for, at 
der kan hentes vand i forbindelse med primitive overnatningspladser, og at der opsættes “muldlokummer” 
idet nogle områder kan være stærkt belastet af brugernes naturlige efterladenskaber, som ikke er gravet 
ned. 
Endvidere vil det være en stor formidlingsmæssig fordel at placeret flere fugletårne i tilknytning til distriktets 
store søer. 
For alle nye friluftsfaciliteter bør der laves en helhedsplanlægning fra vugge til grav, og dette bør være ken-
detegnende for projekterne inden de igangsættes. Det vil bevirke, at disse ikke kan igangsættes før der er et 
budget med de nødvendige kommende drifts- og vedligeholdelsesudgifter. 
Der kan med fordel laves korte mærkede “stræk ben ture” som udgår fra rastepladserne i plantagerne. 
I forbindelse med distriktets fremtidige salg af eksisterende bygninger, vil Rådet meget gerne henvise til det 
udviklingsarbejder, der i øjeblikket foregår under overskriften “Fælles mødested” og som der kan læses mere 
om på httrx//www.friluftsraadet.dkIl 440 
I samarbejde med rytterne vil det være en fordel at tage emnet “pausefolde” op som en slags rastepladser 
for heste og deres ryttere. 
 
I Skov- og Naturstyrelsen mener vi heller ikke at planlægningen for friluftsfaciliteter som helhed 
egner sig til den meget langsigtede planlægning. Det er netop det der er forklaringen på planudka-
stets, tilsyneladende lave ambitionsniveau på dette område.  
 
Med den digitale driftsplan er det tanken, at der løbende kan ske opdateringer. Vi har gennem no-
gen tid arbejdet på at tilpasse driftsplanlægningen til en mere rullende planlægning mulig. Det 
kunne eksempelvis ske i form af revisioner hvert 5. år. 
 
Med hensyn til Friluftsrådets mere konkrete anbefalinger til faciliteter vil vi inddrage dem dels i Thy 
distrikts løbende drift, dels i styrelsens mere overordnede planlægning på området. 
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Udvalgte friIuftsinteresseområder 
Fiskeri: Der bør generelt være gode muligheder for frit fiskeri til gavn for den almene befolkning. Friluftsrådet 
finder det derfor vigtigt, at lokale lystfiskerforeninger forestår salg af fiskekort på dagsbasis til uorganiserede 
lystfiskere. 
Jagt: Friluftsrådet finder distriktets jagtpolitik tilfredsstillende, og glæder sig over, at der i vidt omfang tages 
hensyn til den almindelige skovgæst. 
 
Skov- og Naturstyrelsen har en samlet politik på disse områder, som omfatter alle distrikter. Fri-
luftsrådets synspunkter på disse emner vil blive overvejet i arbejdet med disse politikker. 
 
 
Sammenhængende stier 
Friluftsrådet anbefaler, at der laves sammenhængende stisystemer, hvor det kan lade sig gøre. 
Rådet sætter stor pris på, at der arbejdes på at etablere sammenhængende ruter for vandrere, cyklende og 
ridende, som dels sammenbinder distriktets egne arealer, men også sammenbinder andre naturområder 
udenfor distriktet. Rådet er opmærksomt på, at distriktet vil arbejde på at stisystemerne i skovparterne så 
vidt muligt får forbindelse til andre eksisterende stisystemer i tilknytning til den enkelte skovpart. 
Nogle cykelstier i plantagerne har en dårlig belægning (f.eks. stykket i Svinkløv Klitplantage) med for store 
skærver eller for meget sand, som i meget varme perioder gør, at det ikke er muligt at cykle på dem med 
almindelige turistcykler. Her tænkes primært på veje med grusbelægning, som altså bør forbedres. Planen 
bør også beskrive hvornår og hvordan de regionale cykelstier og Nordsøstien skal vedligeholdes, for de om-
råder som er beliggende på distriktets arealer. 
 
Sammenhæng i stiplanlægningen er kommenteret i fbm. bemærkningerne til kommunernes hø-
ringssvar. 
 
Der tages i dag hensyn til de nationale cykelruter ved vejvedligeholdelsen. Distriktet fokuserer ger-
ne på, om valget af vejmaterialer kan forbedres. Som helhed vurderer vi dog ikke at denne del af 
driften hører til som en del af den langsigtede driftsplanlægning.  
 
Ang. vandreruten Nordsøstien er der her tale om et ”rustikt” forløb bl.a. af de gamle redningsveje, 
hvorfor der ikke er overvejelser om at tilføje disse belægning eller foretage egentlig vedligeholdel-
se bortset fra slåning efter behov, typisk 0-2 gange årligt som for øvrige afmærkede vandreruter. 
 
 
Adgang til naturen/arealerne 
Skovrejsning: I forbindelse med skovrejsning lægger Friluftsrådet vægt på så gode adgangsforhold som 
muligt for friluftslivet med stisystemer, p-pladser, mv. og ikke mindst samarbejde med den offentlige trans-
port således, at endnu flere, også dem uden bil, tilgodeses.  
Natura 2000 områder: Som det fremgår af forslaget til driftsplanens afsnit 2.6, kan der, i forbindelse med 
fastlæggelse af rammerne for forvaltningen af Natura 2000 områderne, ske tilpasninger at drift og brug. I den 
forbindelse vil Friluftsrådet gerne henlede opmærksomheden på, at indskrænkninger af friluftslivets mulighe-
der i et Natura 2000 område, kun kan ske på veldokumenteret baggrund.  
Handicappede og friluftsliv: Friluftsrådet vil opfordre til, at der tages hensyn til handicappede i skovene. Der-
for bør der ved enhver anlæggelse af veje og stier, samt ved udbygning af faciliteter, tages hensyn til handi-
cappedes færden og muligheder for adgang. Friluftsrådet vil gerne benytte lejligheden til at henlede op-
mærksomheden på eksempel- samlingen “Rekreative arealer for alle” DS-håndbog 105.2 med vejledning om 
indretning for handicappede. Det er i alles interesse, at skovdistriktet, allerede på planlægningsstadiet, sør-
ger for at kontakte handicaporganisationerne gennem De Samvirkende Invalideorganisationer for råd og 
vejledning. 
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Adgangen til arealerne er højt prioriteret på Skov- og Naturstyrelsens arealer. Såfremt der i Fri-
luftsrådet og dets organisationer måtte være forslag til konkrete forbedringer på dette område vil vi 
til enhver tid lytte.  
 
Konkret har Thy Statsskovdistrikt i en række sammenhænge inddraget lokale handicaporganisati-
oner og specialskoler samt fået rådgivning fra en gruppe af handicappede i samarbejde med Visit 
Denmark. Gennem projektmidler fra bl.a. Friluftsrådet og samarbejde med lokale, velgørende 
klubber er indrettet en række nye handicapfaciliteter.  
  
Nationalpark Thy, det kystnære friluftsliv og nye koncepter for organiseret og uorganiseret friluftsliv 
 
Friluftsrådet ser særlige muligheder for friluftslivets muligheder i den nordvestjyske region…. 
 
Det er Rådets opfattelse, at mange af distriktets skovparter samtidig i forholdsvis stor udstrækning tåler et 
relativt højt niveau for færdsel og friluftsmæssig udfoldelse. Der vil således kunne åbnes op for en spæn-
dende og større strategisk planlægning for det regionale områdes anvendelse til friluftsformål. 
 
Friluftsrådet arbejder i øjeblikket med oprettelsen af en grejbank for friluftsudstyr i regionen med henblik på 
nærmere at undersøge brugen af friluftsudstyr i de kommende nationalparker og med fokus på nye frilufts-
livskoncepter som bla. Friluftsrutens udgangspunkt i adventuresportsaktiviteter kombineret med natur- og 
kulturformidling og fokus på unge og familier. Friluftsrådet ser i den forbindelse driftsplanforslaget som et 
naturligt udgangspunkt for en nærmere dialog på strategisk og operationelt niveau omkring den friluftsmæs-
sige brug og den landskabsmæssige forvaltning og drift af området. Herunder at der i området tages skridt til 
introduktion af særlige friluftsruteforløb og kanaliseret færdsel af friluftsliv i nye koncepter og i sammenhæng 
med områdets potentielle status som kommende nationalpark. 
 
Det er endnu ikke klart om Nationalpark Thy bliver ikke en realitet. Nationalparken indgår derfor 
som sådan ikke i driftsplanarbejdet. Skulle en nationalpark i Thy blive en realitet, vil distriktet selv-
følgelig indarbejde de relevante dele af en kommende nationalparkplan (udarbejdet af nationalpark 
bestyrelsen og med bidrag fra det lokale nationalparkråd) i en revideret driftsplan.  
 
Gode fokusområder 
Friluftsrådet vil gerne afslutningsvis rose distriktet for gode initiativer og stor forståelse for “bløde værdier”, 
og at statsskovenes rolle ikke længere blot drejer sig om økonomi, men at de har stor betydning som rekrea-
tive områder for offentligheden. Der er fokus på friluftsliv, naturskov, naturnær skovdrift og naturformidling. 
Friluftsrådet glæder sig over den positive og imødekommende dialog om friluftslivets muligheder der præger 
distriktets personale og håber, at distriktet vil fortsætte den progressive friluftspolitik, og glæder os til samar-
bejdet i den kommende planperiode. 
Ligeledes ser Rådet frem til et spændende arbejde med den grønne partnerskabsaftale i de næste 3 år. 
 
Distriktet lægger stor vægt på samarbejde såvel med kommunerne som lokale interesseorganisa-
tioner og brugergrupper og søger gennem samarbejde at finde løsninger, der tilgodeser aktivitets-
muligheder men også tager de nødvendige naturhensyn.  
 
 
Undervejs i arbejdet med planen er der kommet en henvendelse fra Niels Odder, Klitmøller vedrø-
rende natravnens betingelser i den naturnært dyrkede skov. Ud af ca. 500 par ynglende nat-
ravne i Danmark, anslås nær ved 90 % at yngle i Skov- og Naturstyrelsens skove, med hovedvæg-
ten på distrikterne i Nord- og Vestjylland. Natravnen optræder som en bilagsart i Fuglebeskyttel-
sesdirektivet. Ud fra et indgående kendskab til natravnene vurderer Niels Odder, at den naturnært 
dyrkede skov kan forringe natravnens levevilkår. 
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Skov- og Naturstyrelsen vil, med udgangspunkt i primært Thy Statsskovdistrikt, følge natravnenes 
bestandsudvikling efter indførelsen af naturnær skovdrift. Såfremt det viser sig, at bestanden går 
ned over en årrække, må særlige driftstiltag overvejes. 
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