
1.5 Biologiske forhold 
Sikring og forbedring af de naturmæssige værdier er et væsentligt aktivitetsformål for Thy Statsskov-
distrikt. Det gælder for såvel skovarealer som åbne naturarealer. Et helt særligt område er de store 
arealer med atlantisk klithede, som blandt andet gennem et EU LIFE projekt er kommet yderligere i 
fokus. Store dele af naturarealerne på Thy er af både national og international betydning. 
 
De åbne naturarealer udgør på planskrivningstidspunktet 45 % af distriktets arealer. 
 

1.5.1 Naturarealer 
Distriktets meget store naturarealer er blevet gennemgået på lidt forskellig vis. Dele heraf er sket som 
et led i driftsplanlægningen, mens andre registreringer er sket som led i Natura2000- basisanalysen. 
Atter andre undersøgelser stammer fra Undersøgelsesprojekt Nationalpark Thy.  Desuden foretager 
distriktet forskellige løbende registreringer. 
 

• De § 3-beskyttede arealer og andre naturmæssigt interessante områder i plantageområderne 
er, som et led i driftsplanlægningen, gennemgået i sommeren og efteråret 2000 samt i foråret 
2001 og desuden suppleret med diverse andet materiale. Hele registreringen incl. kort ligger 
som bilag 2. 

• De meget store naturarealer, der ligger udenfor plantagerne er særskilt gennemgået som et 
led i Natura2000 registreringerne. Det er Viborg Amt der især har stået for registreringerne på 
de åbne arealer mens Skov- og Naturstyrelsen har stået for registreringerne i skov.  

• Dertil kommer et Botanisk Atlas - en registrering af sjældne, fredede og rødlistede planter, der 
ligger som en database. Databasen dækker alle distriktets arealer i det gamle Viborg Amt og 
lidt mere sporadisk arealerne i Nordjyllands Amt. Registreringerne er samfinansieret af Skov- 
og Naturstyrelsen og Viborg Amt. 

• Registrering af udvalgte paddearter er udført som led i LIFE-projektet. Der er udarbejdet en 
strategiplan for pleje med henblik på at forbedre forholdene og udbredelsen af padderne. 

• Yngfugletællinger på udvalgte lokaliteter hvert 2-3 år. 
• Registrering af invasive arters udbredelse, særligt Rynket Rose og Bjørneklo. 
 

Ovenstående undersøgelser har desuden i vekslende omfang trukket på eksisterende, skriftlige og 
mundtlige kilder. 
 
De § 3-beskyttede områders naturværdi er klassificeret på en skala fra 1 til 4: 
1 Område med meget stor værdi (national interesse) - herunder hovedparten af områder med rødlistede arter. 
2 Områder med stor værdi (regional interesse) – herunder hovedparten af områder med gullistede arter. 
3 Værdifuldt område (lokal interesse). 
4 Område af potentiel værdi. Denne værdi anvendes kun undtagelsesvis. 
 
§ 3-områdernes plejebehov er også klassificeret på en skala fra 1 til 4: 
1 Stort plejebehov (iværksættelse af pleje, større engangs-indgreb). 
2 Almindeligt behov (stort set fortsættelse af hidtidig pleje). 
3 Lille behov (typisk rydning af opvækst med års mellemrum). 
4 Ingen behov (urørt område eller uden plejebehov i planperioden). 
 



Det botaniske atlas er en database indeholdende oplysninger om 500 arter registreret på 20.000 
forekomster i Viborg Amt. Forekomsterne er både historiske – på grundlag af litteratur studier - og 
aktuelle registreret direkte i marken. Holger Søndergaard har stået for opbygningen af databasen. Ca. 
4.000 forekomster ligger på distriktets arealer. 
Der er på amtsbasis udarbejdet prikkort for 370 arter, som viser deres udbredelse før og efter 1990. 
 
Eksempel på registreringer: 

 
 

1.5.2 Interessante arter på distriktet 
Af de mange værdifulde naturtyper på Thy statsskovdistrikt er der tre, som fortjener at blive frem-
hævet, da de i særlig grad medvirker til, at distriktet rummer noget af landets mest værdifulde natur: 
 
Klitheder 
 
Som eksempel kan nævnes Hanstholm-
reservatet, som er den største danske 
klithede (reservatet er nærmere be-
skrevet i arealbeskrivelserne). I reserva-
tet har kronvildt og odder fred for men-
neskelige forstyrrelser ligesom en række 
sjældne fugle som trane, hjejle og tink-
smed yngler. Af den rige flora kan næv-
nes den meget sjældne og fredede 
skærmplante skotsk lostilk og store 
bestande af karakteristiske arter som 
f.eks. klokkelyng og klokke-ensian. 



 
Lobeliesøer 
 
De næringsfattige og klarvandede 
lobeliesøer er en af Danmarks 
sjældneste søtyper, hvoraf en væ-
sentlig del findes på distriktet. Den 
mest publikumstilgængelige er 
Tvorup Hul i Tvorup Plantage 
(nærmere beskrevet i areal-
beskrivelsen for Tvorup Plantage), 
som udover karakterplanten tve-
pibet lobelie rummer begge de 
sjældne arter gulgrøn og sortgrøn 
brasenføde og den meget sjældne 
sylblad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalkskrænter 
 
Undergrundens højtliggende kalk-
lag kommer mange steder til syne i 
gamle havskrænter fra stenalderen 
(henv. til geologisk beskr.). De 
rummer en særpræget flora, som 
er meget forskellig fra de kalk-
fattige klitheder og sandflugts-
prægede plantager. Som eksem-
pel kan nævnes Hanstholmknu-
dens nordvendte skrænt (foto), 
hvor ikke mindst slugten ved 
Febbersted rummer en lang række 
sjældne og kalkyndende arter som 
f.eks. hvidgrå draba, arter af 
ensian, bakke-fnokurt og klit-øjen-
trøst, som på verdensplan kun 
findes i Nordjylland. 
 
I de arealvise beskrivelser er de åbne naturarealer beskrevet, ligesom særlige forekomster af rød-
listede, fredede eller sjældne arter beskrevet yderligere. Mere fyldige artslister findes som bilag til 
naturgennemgangen.  
 



1.5.3 Nøglebiotoper 
Nøglebiotopsbegrebet er her i hovedsagen brugt, som det er beskrevet i ”Nøglebiotoper i skov – bil-
ledkatalog”. Uanset registrering er alle nøglebiotoper dog beskyttet. Beskyttelsen ligger dels i natur-
beskyttelseslovens og skovlovens bestemmelser og dels i Skov- og Naturstyrelsens retningslinjer på 
området (se bl.a. kapitel 2). 
 
De arealbærende nøglebiotoper, der er beskrevet herunder fremgår af kortmaterialet i bilag 1.8 
(”Arealer til særlig behandling”). 
 
Nøglebiotoper udenfor skovene  
Arealmæssigt består Thy Statsskovdistrikt af en overordentlig stor andel nøglebiotoper. Det gælder 
ikke mindst de mange, store åbne naturarealer som klitter, klitheder og søer. Hovedparten af disse 
arealer er §3–arealer, ligesom en betydelig del af dem er fredede og udpeget som Natura2000-
arealer. For alle de åbne naturarealer udenfor skovene er der lavet særskilte plejeplaner. Arealerne er 
nærmere beskrevet i arealbeskrivelserne. 
 
Åbne nøglebiotoper i skovområderne 
I skovområderne er registreret alle de åbne naturarealer, hvoraf en stor del er §3-arealer. Enkelte af 
disse arealer er gamle kulturformer i form af græsningsskov og skovenge, hvor der laves høslet. Disse 
arealer er mere overordnet beskrevet i arealbeskrivelserne og beskrevet med status/pleje og artslister 
i naturgennemgangen (bilag 2). 
 
Nøglebiotoper i skovområderne 
Her tænkes først og fremmest på de deciderede skovbevoksede nøglebiotoper og de nøglebiotoper, 
der ligger inde i bevoksningerne. På grund af distriktets historie og naturgrundlag omfatter nøglebio-
toperne med sluttet skov i hovedsagen nåletræsdomineret skov og arter der er knyttet til nåleskov. Der 
findes dog enkelte løvskovsbevoksede sumparealer – især i den nordlige del af distriktet.  
 
Nøglebiotopen gammel/overmoden nåleskov findes i et vist omfang på distriktet. Hovedparten af 
denne type bevoksninger er omfattet af udpegningen til urørt skov i forbindelse med denne driftsplan. 
Herudover findes der enkelte andre, ældre bevoksninger der står endnu.  
 
På distriktet er der en enkelt udpegning til urørt skov efter Naturskovsstrategien. Arealet er udlagt som 
urørt fra 1994 og ligger i Fosdal Plantage afd. 1765a, d. Arealet er et naturskovsareal med gammelt 
egekrat på i alt omkring 1 ha. 
 
I forbindelse med udarbejdelsen af denne driftsplan er der udpeget arealer med urørt skov. 
Udpegningen er sket efter andre kriterier end ved udpegningen efter Naturskovsstrategien. De enkelte 
urørte arealer er nærmere omtalt i arealbeskrivelserne. Arealerne er udvalgt efter to hovedkriterier: 
Det rent biologiske og den naturnære skovdyrkning. Med de biologiske kriterier tænkes særligt på de 
biologiske værdier, der ligger i sikringen af biologisk kontinuitet og uforstyrrethed. Med den naturnære 
skovdyrkning er især tænkt på muligheden for at dokumentere og demonstrere processerne 
(tilgroning, sammenbrud, foryngelse) i den urørte skov som reference for den dyrkede skov. 
 
De udpegede arealer falder i grove træk i tre hovedgrupper: 

• Arealer med lang kontinuitet, præget af få (om nogen) skovdyrkningsmæssige indgreb i nyere 
tid. Disse arealer er overvejende bevoksede med ældre bjergfyr og i nogle få tilfælde med 



sitkagran og andre træarter. Tilbageførsel til naturlig hydrologi vil kun i ringe grad påvirke are-
alerne. 

• Arealer som hidtil har været en del af den dyrkede skov, men hvor størrelse og nærhed til 
værdifulde naturarealer peger på et betydeligt udviklingspotentiale. Genoprettelse af naturlig 
hydrologi vil på disse arealer få væsentlig betydning for deres udvikling. 

• Ensaldrende monokulturer, som er typiske for distriktet, og som hidtil har været i almindelig 
omdrift. Arealernes udvikling skal fungere som reference for den dyrkede skov. Tilbageførsel til 
naturlige hydrologiske forhold vil have vekslende betydning for arealerne. 

 
Nøgleelementer 
Nøgleelementerne er ikke ”arealbærende” enkeltelementer og strukturer af særlig betydning fore dyre- 
og planteliv i skoven. Nøgleelementerne er beskyttet gennem generelle retningslinjer blandt andet i 
Handlingsplan for naturnær skovdrift i statsskovene. 
 
En betydelig del af de botaniske nøgleelementer er registreret i en database, som omfatter data fra 
skov og åbne naturtyper på hele distriktet. Registret omfatter primært rødlistede, fredede og sjældne 
arter. 
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