
1.16 Udlejning 
 

1.16.1 Campingplads 
Thy statsskovdistrikt ejer og administrerer en enkelt campingplads; Svinkløv Camping, der ligger i 
Svinkløv Klitplantage helt ud til havet på toppen af kystskrænten. Campingpladsen ligger om-
kranset af skov på 3 sider og med vid udsigt over Jammerbugtet mod nord. Nedenfor kystskrænten 
ligger Svinkløv Badehotel. 
 
Svinkløv Campingplads blev etableret sidst i halvtredserne og besøges hovedsageligt af danskere, 
men også tyske, svenske og norske turister m.fl. aflægger pladsen besøg. Campingpladsen er 
indrettet med respekt for naturen. Det betyder bl.a., at pladsen ikke er så reguleret som største-
parten af Danmarks campingpladser. Nogle campingenheder ligger helt for sig selv, andre ligger i 
større eller mindre grupper i små eller større lysninger.  
 
Thy statsskovdistrikt bortforpagter driften af campingpladsen. Forpagtningen udbydes i licitation, 
og der bydes på andelen af campingpladsens omsætning samt andel af butiksomsætning som 
tillægsafgift. Som udgangspunkt vælges højstbydende. 
 
Det tilstræbes, at pladsen fastholder sine nuværende tre stjerner, og det betyder bl.a., at camping-
pladsen ikke stræber efter installationer udover de allerede eksisterende, f.eks. swimmingpool og 
lignende.  
 

1.16.2 Sommerhusgrunde 
Thy statsskovdistrikt ejer arealer, der udlejes som sommerhusgrunde. Det drejer sig om i alt 27 
grunde, der ligger ved Tranum Strand. Grundene er typisk på ca. 2.500 kvm. Området ved Tranum 
Strand er fredskovpligtigt og dele af området er beliggende indenfor klitfredningslinien. 4 af grund-
ene er desuden omfattet af en fredningskendelse. 
 
Fredskovpligten gør, at grundene ikke kan udstykkes og sælges, som det ellers er sket med de 
andre sommerhusgrunde, distriktet har ejet. En enkelt sommerhusgrund i Klitmøller er dog stadig 
udlejet, idet lejeren ikke ønskede at købe grunden da denne fik det tilbudt i 2005. 
 
Udlejningen bidrager væsentligt til distriktets økonomi. Den samlede lejeafgift svarer til ca. 1,25 
mill.kr. årligt (2006 tal). Denne indtægt har i flere år været stærkt stigende som følge af lejeregule-
ringsreglerne, men da disse med virkning fra 2. opkrævning 2006 er ændret, vil indtægten frem-
over kun stige med forbrugerprisindekset. 
 

1.16.3 Vandindvinding 
Thy statsskovdistrikt huser en del drikkevandsressourcer. Grundet arealernes beliggenhed og 
deres drift er der mange drikkevandsinteresser knyttet til distriktets arealer. Der findes derfor en 
række boringer i de forskellige plantager og skove.  
 
Der vil oftest være tinglyst en deklaration på arealet, som er fulgt op med en aftale med det lokale 
vandværk om indvinding af vand, samt de begrænsninger der er langt for driften af de omkring-
liggende områder.  
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