
1.2 Klima 
Klimaet på Thy Statsskovdistrikt – dvs. i landsdelene Thy, Hanherred og Mors, er karakteriseret 
ved at være udpræget atlantisk og dermed stærkt præget af kystens nærhed. 
 
Det har stor betydning for naturgrundlaget og de skovdyrkningsmæssige muligheder. 
 
Temperatur 
Sammenlignet med tal for hele landet (klimanormal 1961-1990) er middeltemperaturen på distrikt-
ets arealer er typisk lavere. Det skyldes havets afkølende effekt sommer og efterår, og den varme-
bevarende effekt vinter og forår. Dermed bliver både temperaturudsvingene mellem årstiderne og 
svingningerne mellem nat og dag mindre end for landet som helhed.  
 
Skovdyrkningsmæssigt er det især de mindre udsving i nattetemperaturen og en mindre hyppighed 
af forårsnattefrost der er vigtig. Begrænset forårsnattefrost betyder nemlig langt større frihed i træ-
artsvalget til at vælge frostfølsomme træarter som bøg og ædelgran. 
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Årsnedbøren i området ligger over landsgen-
nemsnittet. 
  
Vind 
Kystnærheden har overordentlig stor betydning 
når det gælder vindklimaet. Vindrosen er baseret 
på målingerne fra DMI’s målestation i Klitmøller. 
 
Salt 
En sidste væsentlig klimatisk faktor er havsalt, 
der afsættes på arealerne med vind og nedbør. 
Størstedelen af saltet bæres ind til natur- og 
skovarealer i kraftig blæst fra havsiden, men selv 
i svag vind tilføres der salt. Ved målinger i 
skovområder 15-20 km inde i landet tilføres der 
årligt i størrelsesordenen 50-75 kg salt (NaCl) i 
bevoksningerne pr. ha pr. år (data fra Ionbalan-
ceprojektet). Mængden dækker over meget store 
forskelle. Skovkantsnære arealer modtager langt 
mere end de centrale dele af skovene, ligesom, 
nåletræerne typisk modtager væsentlig mere 
end løvtræerne.  
 

Med Thy Statsskovdistrikts kystnære beliggenhed, må det formodes, at der afsættes væsentlig 
mere salt end i ovenstående målinger. I de allermest kystnære klitheder regner man således med, 
at der afsættes nærved 1 kg salt pr. kvm. pr. år! 
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