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Bemærkninger fra Fjerritslev Kommune til  
”Udkast til driftsplan Thy Statsskovdistrikt” 
Fjerritslev Kommune har med interesse læst det offentliggjorte udkast til driftsplan for Thy 
Statsskovdistrikt, som har været i offentlig høring i perioden fra 6. september til 31. oktober 
2006.  
 
Kommunalbestyrelsen har den 26.10.2006 vedtaget at fremsende følgende bemærkninger 
til driftsplanen: 
 

- Planen indeholder en god kortlægning af områdets status med mange værdifulde 
oplysninger, som Jammerbugt Kommune vil inddrage i kommuneplanlægningen for 
det åbne land, hvor vi ser frem til et samarbejde om benyttelse og beskyttelse af 
områdets naturværdier. 

- Vi vil gerne øge samarbejdet med skovdistriktet og søge at skabe sammenhæng 
mellem statsskovdistriktets stier og de regionale/kommunale stiforløb, både når der 
fastlægges nye stiforløb eller aktiviteter i nærheden af sommerhusområder mv. 

- De seneste anlagte aktiviteter i Kollerup Plantage nord for Fjerritslev by med 
hundeskov og aktivitetsbane har stor værdi for både kommunens borgere og for 
vore turister. Set i forhold til beskrivelsen i den offentliggjorte pjece synes det 
offentliggjorte materiale på ministeriets hjemmeside at indeholde få konkrete planer 
for friluftslivet. Vi ser frem til at høre nærmere om skovdistriktets planer for udvikling 
af muligheder for friluftslivet fremover og vil gerne ind i en dialog om fremtidige 
aktiviteter.  

- Fortsat pleje af fortidsminder og muligheder for at øge fortælleværdien af de 
kulturhistoriske mindesmærker er vigtigt også for de kommunale myndigheder, da 
kulturarven har en stor værdi for områdets identitet og særpræg. Vi er derfor glade 
for at dette emne også bliver beskrevet i driftsplanen. 

- Fjerritslev Kommune har et ønske om, at omlægningen i områder beliggende tæt 
ved campingpladser, badehoteller og pensionater opprioriteres, da der særligt i 
disse områder vil være efterspørgsel efter at benytte disse statsejede arealer i 
friluftsmæssig sammenhæng.  

- Den seneste fokus på etablering af nationalpark i Thy må ikke medføre, at 
områderne i Han Herred nedprioriteres til fordel for Thy. 

 



Side 2 

Med disse kommentarer vil vi gerne udtrykke interesse for omlægningen til en mere 
naturnær skovdrift, som vi forventer, vil få stor betydning for friluftslivet i områderne på 
langt sigt.  
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