
1.15 Landbrug 
Thy statsskovdistrikt driver ikke egentlig landbrug, men en række naturarealer bortforpagtes med 
henblik på pleje i form af afgræsning for at bevare værdifulde, lysåbne naturtyper.  
 
Afgræsning med dyr har en positiv indvirkning på en række dyre- og plantearter. Der er endvidere 
en række landskabelige og kulturhistoriske effekter ved at lade arealerne afgræsse med dyr. Dertil 
kommer hensyn til befolkningens friluftsliv.  
 

1.15.1 Udleje af arealer til græsning og dyrkning  
Thy statsskovdistrikt bortforpagter som nævnt en række naturarealer. Ofte er der tale om ganske 
magre og afsidesliggende arealer. Langt størstedelen af de bortforpagtede arealer afgræsses med 
husdyr, især med kvæg. Hensigten er at få arealerne plejet naturligt.  
 
Der lægges i forbindelse med fastsættelse af forpagtningsvilkår stor vægt på de særlige formål, di-
striktet har med at eje arealet. Nogle af de økonomisk mest belastende begrænsninger er, at der 
ikke må anvendes pesticider, ingen eller reduceret brug af gødning, adgang for publikum, ingen 
muligheder for dræning, omlægning m.v.  
 
Forpagtningskontrakterne er 5-årige, men forpagter får ofte tilbud om at forlænge aftalen med en 
ny periode på fem år, såfremt der kan opnås enighed om pris og vilkår. Arealet vil efter 10 år typisk 
blive sendt i offentligt udbud, så alle interesserede har mulighed for at kunne forpagte arealer af 
skovdistriktet. 
 
Det primære sigte med bortforpagtningerne er pleje af de pågældende naturarealer, men et ikke 
uvæsentligt element er den indtjening, der følger med bortforpagtningerne. Arealerne vil typisk bli-
ve bortforpagtet til den af de interesserede, der byder højst i forbindelse med en udbudssituation. 
Der kan dog være tilfælde, hvor distriktet fravælger højstbydende og f.eks. vælger en økologisk 
landmand, dog under forudsætning af, at han har budt på forpagtningen med et rimeligt tilbud. 
 
Distriktet ejer relativt få arealer, der drives konventionelt. De bortforpagtes jf. ovenstående ret-
ningslinier. Arealerne må ikke behandles med pesticider og de må kun gødes med maksimalt 80 % 
af Plantedirektoratets gødningsnorm. 
 
Strategien for de konventionelt drevne arealer er, at de gradvist skal overgå til en mere naturvenlig 
driftsform, f.eks. græs i omdrift. Tilbage vil kun være de arealer, hvor den nuværende konventionel-
le drift ikke belaster områdets karakter og næringsmæssige status. 
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