


Vurdering, prioritering og beslutning af fremtidig drift af overgangszonearealer: 
 
Område 15-2. Lild 
Vurdering i forhold til de 
landskabelige værdier 

Overgangszonen består af flade klithedeområder og kuperede områder med 
klitparabler. Skoven dækker for udsynet langs kysten, det ses især fra Bulbjerg. Det 
foreslås, at det nordligste flade areal på længere sigt ryddes og retableres som 
sammenhængende klithede. Det foreslås ligeledes at klitterne i højere grad friholdes 
for sammenhængende bevoksning, og at bevoksningen konventeres til skovfyr og eg. 
Skovprocent ca. 25% 

Vurdering i forhold til de 
biologiske værdier 

Dele af området vil blive behandlet i en af de klithedeplaner, som tilsvarende det 
gamle Thy skal udarbejdes af distriktet for Hanherred-delen. Det drejer sig her om et 
af de største og mest værdifulde områder, hvor en øgning af det åbne areal og en 
bedre sammenhæng til de mange, allerede eksisterende, åbne heder mm. i plantagen 
vil være værdifuld. 

Vurdering i forhold til de 
friluftsmæssige værdier 

Det fremgår tydeligt af den nuværende anvendelse af områderne til friluftsliv, at det 
ikke kun er de store åbne klitheder som trækker – det er plantagerne, klitterne, 
stranden, udsigterne, kort sagt storheden og variationen.  I området er der afmærkede 
ruter, udsigtstårn, rastepladser m.m. 
Den nordligste del af plantagen ud mod Lild Strand er igennem mange år flere steder 
underplantet med eg bl.a for at øge skovens friluftsmæssige værdi op mod ”byen” og 
sommerhusområdet samt for at øge naturindholdet i skoven.  
 

Vurdering i forhold til de 
skovbrugsmæssige/ 
økonomiske værdier 

De ringe vækstvilkår på den hævede havbund giver ikke basis for en egentlig  
træproduktion. Skovens væsentligste betydning er værn for vind m.m. af den 
bagvedliggende skov, hvorved déns værdi fastholdes og øges samt en fastholdelse af 
de relativt høje jagtlejeindtægter. 

Prioritering og beslutning  
De allerede åbne områder ( heder, klitter og moser) genskabes og udvides . 
Den forbindelse imellem de åbne områder som derved fremkommer; åbne klitter midt i 
skoven, hedeområder og vådområder i kontrast til  tætte skovområder og lysåben skov vil 
være meget værdifuldt for den friluftsmæssige benyttelse af området.   
 
Skovområdet syd for Lild Strand ønskes i vid udstrækning bevaret – dog i en form 
med større andel hjemmehørende træarter( lysåben skov med skovfyr, eg og birk). 
Området har stor friluftsmæssig betydning for beboere og turister i Lild Strand 
 
De nordøstlige bevoksninger i afd. 1350e, 1353g, 1361g og 1363 c og g  
ryddes på sigt i takt med bevoksningernes hugstmodenhed. 
 

 
Tiltag i planperioden 

 
Der etableres et stisystem som forbinder Lild Strand med p-pladsen ved Østvejen for 
at forbedre cyklende og gående færdsels- og oplevelsesmuligheder.  
 
I første omgang foretages en gradvis rydning/ tilbagetrækning af skoven i klitområdet 
i afd. 1353, 54, 57 og 1361a for at fremhæve de markante klitter. I alt ca. 3-5 ha. 
 
Dernæst ryddes de åbne hedeområder i afd 1353,54, 57 og 1361 for opvækst. I alt 
forventes plejet ca. 5 ha. 
 
 

 
 


