
1.6 Historiske forhold 
Flere af de tidligere driftsplaner indeholder historiske redegørelser, som kan supplere neden-
stående. 
 

1.6.1 Fortidsminder og kulturhistoriske forhold 
I forbindelse med driftsplanlægningen er de fredede fortidsminder og kulturhistoriske lokaliteter 
blevet gennemgået. Nedenstående er en opsummering af den samlede registrering. Registre-
ringen i sin helhed inklusive beskrivelser af hvert enkelt fortidsminde og dets tilstand og plejebehov 
ses af bilag 3. De overordnede retningslinier for pleje og forvaltning af fredede fortidsminder og 
kulturhistoriske spor findes i ”Notat for varetagelse af de kulturhistoriske interesser på statsskov-
distrikterne”, udgivet i 1992.  
 
De fredede fortidsminder er omfattet af museumslovens § 29 e med flere, der forvaltes af 
Kulturarvsstyrelsen. De benævnes med et fredningsnummer (Fr. nr.). Nummeret er sammensat af 
det målebordsbladnummer (gammelt kortværk 1:20000), som fortidsmindet ligger på, plus et 
løbenummer inden for kortbladet. Eksempel: Store Stevnshøj i Rønhede plantage ligger på 
målebordsblad 1503 som nr. 8 af en række nummererede fortidsminder og har således fået 
fredningsnummer 1503:8. De fredede fortidsminder er trykt på skovkortene med fortidsminde-
signatur eller som benævnte genstande.  
 
Stenkister under skovvejene er at betragte som fredede fortidsminder. Der er kun registreret og 
fredet én på Thy Statsskovdistrikt, men højst sandsynligt findes der flere på distriktets arealer. 
Hertil kommer en del ledstolpesten og gamle afdelingssten, som ligeledes er fredet. 
 
Derudover findes en række kulturhistoriske spor og anlæg, der skal behandles, som om det var 
fredede fortidsminder, i listen er disse er benævnt med bogstaver fra ”A” til ”E”. 
 
Ud over de nævnte fredede fortidsminder og kulturhistoriske spor findes der på distriktet yderligere 
ca. 148 lokaliteter fra Det kulturhistoriske Centralregister (tidligere benævnt Nationalmuseets 
Sognebeskrivelse). Der er tale om fundsteder for arkæologiske genstande, overpløjede gravhøje, 
bopladser m.v. Lokaliteterne er benævnt med et sognebeskrivelsesnummer – Sb. Nr. Numrene er 
fortløbende inden for det sogn, hvor lokaliteten befinder sig.  
 
Sb-lokaliteter (og i øvrigt alle andre arkæologiske fund, man måtte støde på ved jordarbejde) er 
beskyttet efter Museumslovens § 29 h. Skal der ske jordarbejde i et område med Sb-lokaliteter, 
skal det lokale museum kontaktes forinden, for at sikre at arkæologiske spor ikke ødelægges. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fredede fortidsminder Øvrige registreringer 
Gravhøje     253 Redningshus 2 
Stengrave       5 Sømærker   2 
Voldsteder     2 Hulveje/Vejspor                  16 
Kirkegårde/ruiner              1 Diger          6 
Bautasten     2 Hus-/gårdtomter                 28 
Stenrækker     2 Andre mindesten                12 
Kors, minde-, skelsten        15 Skydevolde   3 
Sagnsten         9 Festplads        1 
Kreaturfold 1 Brønd       1 
Pinseboder     2 Ralleje                  1 
Kanal        1 Pælerække  1 
Dige          1 Stenkiste     1 
Brønde     4 Kilder   2 
Jernalderagre    1 Anlæg fra 2. Verdenskrig  et utal 
Bopladser        4   
   
Sb. punkter fra Nationalmuseets sognebeskrivelse/Det kulturhistoriske 
Centralregister 

148 

 
Sten- og jorddiger i og omkring skovene er fredet efter naturbeskyttelseslovens § 4 og tillige, 
såfremt de er udpeget som fortidsminder, efter Museumslovens § 29 a med flere. Alle former for 
statsejede diger er omfattet. Alle dem, der er kendskab til, fremgår af skovkortene. Særlig 
opmærksomhed bør rettes mod de små jorddiger i skovene, som endnu ikke er kendte. Ved ønske 
om ændring af diger skal dispensation søges hos amtet. 
 
En række større og meget spektakulære kulturhistoriske mindesmærker fortjener nærmere 
omtale: 
 
• Hanstholm Fyr blev anlagt i 1843 og elektrificeret i 1889. Det var det første linsefyr i Danmark 

og i en periode verdens kraftigste. Det er også Danmarks højest beliggende fyr, der med sine 
65 meter over havet kan ses langt ud i Nordsøen. 
 

• Det bygningsfredede Lodbjerg Fyr er opført i 1883 af granitblokke fra Bohus i Sverige.  
Også dette fyr er overgået til automatisk drift. Sydthy Kommune og Skov- og Naturstyrelsen 
forhandler p.t. med Farvandsvæsenet om overtagelse af fyret.  

 
• De to fredede båker i Stenbjerg og Vorupør, som blev opsat som pejlemærker for søfarten i 

1884-85, er ligeledes markante kulturminder. Alle båkerne havde forskelligt 
udseende, således at den søfarende kunne bestemme sin position. Sømærket ved Bøgsted 
Rende er f.eks. timeglasformet. 

 
2. Verdenskrig 
På strandene og i klitterne langs Thy´s vesterhavskyst ligger der i dag en mængde betonanlæg og 
betonbrokker. Det er ruinerne af det, der engang var en del af "Atlantvolden".  
Forsvarsanlægget blev anlagt i perioden 1942-45 fra Nordkap til den spansk-franske grænse. 
Dette enorme kystforsvar fik aldrig karakter af en sammenhængende forsvarsvold i Thy. I dag 
finder vi resterne af en række isolerede forsvarsanlæg spredt langs hele Thy-kysten med anlægget 



ved Hanstholm, som det største og stærkeste - ikke blot i Thy, men i hele Norden. Da der var flest 
tyskere i Thy, var der omkring 20.000 og en væsentlig del af disse var placeret i Hanstholm. 
 
Plantningsforsøgene 
En række bevoksninger på distriktet dokumenterer de allerførste plantningsforsøg i Thy. Særlig 
interessant er de levende rester af de første forsøgsplantninger i Thy. Under ledelse af sandflugts-
kommissionær Laurtiz Thagaard blev der i 1820´erne foretaget udsåning eller udplantninger på syv 
sognes klitarealer: Nørhå, Tvorup, Vang, Vester Vandet (Klitmøller), Nors, Hansted og Hjardemål. 
Resterne af disse plantninger kan ses i Tvorup Klitplantage (Thagaards Plantage) og to steder i 
Hanstholm Vildtreservat (Søndre Skovhus og Nordre Skovhus). 
Resultaterne af disse forsøg med træarterne rødgran, ædelgran, birk og lærk var så dårlige, at de 
blev opgivet i 1838. 
Boligerne Søndre og Nordre Skovhus er for længst revet ned og fjernet, men plantningerne findes 
fortsat, som spredte og forblæste reminiscenser fra en svunden tid. 
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