
1.17. Biproduktion 
 

1.17.1 Planteskole 
Thy Statsskovdistrikt ejer og administrerer en planteskole beliggende i Fosdalen Plantage. Plante-
skolen beskæftiger ca. 3-4 fuldtidsansatte og har et samlet areal på ca. 17 ha. Hele produktionen 
af planter afsættes til statsskovbruget.  
 
Planteskolen er omstillet til produktion uden pesticider. Renholdelse for ukrudt sker uden brug af 
sprøjtegifte. I stedet er manuel lugning, flammebehandling og mekanisk rensning taget i anven-
delse, samtidig med at braklægning med grøntafgrøder er forøget. 
 
Produktionen var tidligere koncentreret om især nåletræerne, men i takt med overgangen til natur-
nært skovbrug i statsskovene fokuseres der mere på produktion af hjemmehørende løvtræer.  
 
Endvidere har overgangen til det naturnære skovbruget medført, at der skal bruges færre planter. 
En betydelig del af foryngelserne sker ved naturligt frøfald, og det betyder selvfølgelig, at der skal 
bruges færre planter fra en planteskole. 
 
Distriktet har derfor måttet tilpasse planteskolen de ændrede vilkår. I skrivende stund arbejdes der 
på udbud af planteskolen. Hensigten er at få solgt maskinerne og få bortforpagtet planteskolens 
arealer og bygninger. 
 

1.17.2 Juletræer og pyntegrønt 
Thy Statsskovdistrikt driver i lighed med flere andre statsskovdistrikter arealer med salg af pynte-
grønt for øje.  
 
Det helt centrale er, at produktion af pyntegrønt på distriktet skal være rentabel. Samtidig skal pro-
duktionen være med til at anvise nye mere miljøvenlige dyrkningsformer i branchen som helhed. 
 
Arealerne behandles derfor ikke med pesticider, og der arbejdes konstant på at finde alternative og 
miljøvenlige produktionsmetoder, afprøve dem og gøre dem teknisk og økonomisk forsvarlige for 
at kunne gøre sig gældende i et økonomisk presset marked.  
 
Distriktet sælger både klippegrønt og juletræer. Det er især nordmannsgran og nobilis, der indgår i 
produktionen, men også andre arter sælges afhængig af den konkrete markedssituation.  De fleste 
lokale kirkegårde bliver smykket med pyntegrøntgrønt fra distriktet, her benyttes meget bjergfyr.  
 
Hvert år har distriktet mulighed for at give pressen en god julehistorie om handel med juletræer, 
med duft af gran og gode billeder.  
 
Arrangementer ind under jul med selvhugst af juletræer lokker mange familier i skoven på årets 
traditionsrige juletur, bl.a. afholdes lokalsalg af juletræer fra en plads i Sårup. Her sælges i 
weekenderne op mod jul i størrelsesordenen ca. 500 juletræer samt noget pyntegrønt/fyrretoppe 
med en omsætning på ca. 65.000 kr. 
 
Samlet sælger distriktet årligt godt 10.000 juletræer samt ca. 250 tons klippegrønt. 
 



1.17.3 Stakitfabrikker 
Thy Statsskovdistrikt har to stakitværker, beliggende i Nystrup og Svinkløv Plantager. Årsagen til 
de to stakitværker er, at både Hanherred og Thy distrikter havde velfungerende stakitværker før 
sammenlægningen i 2003. Efter sammenlægningen har distriktet valgt at videreføre begge stakit-
værker. Både af personalemæssige og af tekniske grunde.  
 
En væsentlig del af produktionen består i fabrikation af materialer til Skov- og Naturstyrelsens 
designprogram (røde pæle, bomme, kortborde mv.). Der fremstilles også borde og bænke, 
shelters, brændehuse, muldtoiletter m.v. Derudover udvikler stakitværkerne løbende nye produkter 
enten på bestilling eller som dele til Skov- og Naturstyrelsens designprogram. 
 
Såfremt Skov- og Naturstyrelsen fortsat selv vil producere delene til sit designprogram er det imid-
lertid planen på sigt, at samle produktionen et sted. 
 
Størstedelen af produktionen sælges til andre statsskovdistrikter, selvfølgelig især stolper og 
bomme til designprogrammet. Produkter især udenfor designprogrammet sælges også til eksterne, 
herunder amtet.  
 
De to stakitværker beskæftiger ca. 2 heltidsansatte medarbejdere. Det er hensigten, at omsæt-
ningen skal kunne opveje omkostningerne ved stakitværkernes drift.    
 
Distriktets salg af flis til små kunder sker også fra stakitværkerne. Det er typisk husejere, der skal 
have et enkelt læs, ofte på egen trailer, til haven. 
 
Endelig er der fra Nystrup Stakitværk også en mindre brændeproduktion - både til distriktets 
mange bålpladser og til eksterne kunder. 
 

1.17.4 Vandværk 
under udarbejdelse 
 
Vandværker/boringer er beskrevet i de enkelte arealbeskrivelser. 
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