
Skovrejsningsmøde på Rolighedsskolen d. 29. januar 2013 
 

Referat 
Deltagere: 

ca 25 lokale borgere 

Naturstyrelsen Ditte Svendsen, Thorkil Sørensen og Lasse S. Nielsen,  

Thisted Kommune Ole Olesen og Nikolaj Heiredal. 

 
Ditte Svendsen indledte med at byde alle velkommen og fortalte om aftenens program. Herefter fortalte Ditte 

Svendsen om baggrunden for den kommende skovrejsning ved Eshøj, tidsplan for etableringen og 

rammerne for projektet, herunder vvm-screening, skovlovgivning,  beskyttelse af fortidsminder, retningslinjer 

for god statslig skovdrift.. Ditte kunne i øvrigt fortælle at 3. klasser fra Rolighedsskolen gerne vil deltage i 

plantningen af skoven. 

 

Lasse S. Nielsen forklarede herefter om selve skovopbygningen, og kom med et eksempel på hvordan 

området i fremtiden kunne fremstå.  

 

Som svar på Naturstyrelsens opfordring om at komme med forslag til indretning af skoven blev følgende 

foreslået: 

- skovlegeplads  

- gode stier så der bliver gode muligheder for oplevelser og motion 

-  stier med sammenhæng til de allerede eksisterende i Eshøj Plantage 

- cykelsti fra Eshøjvej til Grønlundsvej igennem den nye skov 

- parkering med plads til ca. 3 biler 

- fugletårn, hvis området på sigt kunne få ornitologisk interesse 

- skraldespand; så at der er mulighed for at komme af med eget skrald, men samtidig også mulighed for at 

samle andres 

- bænke 

- hundeskov i en mindre del af skoven, så hunde kan få lov at løbe frit 

 

Under mødet kom der også et illustreret oplæg fra Carsten Eriksen, som bestod af et forslag med æblelund, 

insektvold, vildtplantning, cykelsti, shelterplads, bænke osv. 

 

Der blev dtillet spørgsmål om indhegningen, som blev præsenteret under oplægget om skovopbygningen. 

Thorkil Sørensen svarede, at hegnet vil blive rejst omkring skovbrynet og udsatte trægrupper og fjernet så 

snart de fleste træer er over vildtets bidhøjde  ( ca. 1,3 meter), og at der skal regnes med ca. 5-7 år. 

 



Der var også spørgsmål om eventuel adskillelse af de forskellige brugergrupper, så sammenstød imellem t 

mountainbikere, ridende og almindeligt gående kan undgås, og der blev samtidig forslået en opdeling af 

stierne. Ditte Svendsen præciserede at færdsel på mountainbike, hest på større grusveje og grusstier. er 

tilladt,, og at det derfor kan være svært at undgå mindre sammenstød, men at der efter behov kunne 

diskuteres muligheden for specifikke stier til bestemte brugergrupper. 

 

Yderligere forslag til skovens indretning kan sendes til Naturstyrelsen Thy inden den  20.februar 2013 på 

email : Thy@nst.dk 

 

Ditte Svendsen  introducerede ideen om et lokalt skovlaug, der dels skulle være rådgivende for 

Naturstyrelsen her i etableringsfasen, men også skulle følge skoven og afholde f.eks. et årligt møde 

fremadrettet om skovens brug og indretning, efterhånden som skoven vokser til. Desuden skal skovlauget 

gerne fungere som bindeled mellem brugerne og Naturstyrelsen samt forestå mindre renholdelsesopgaver. 

De fremmødte var meget positivt stemt, og 7 frivillige meldte sig til skovlauget: 

 

Frank Weber - fw@eucnordvest.dk

Carsten Eriksen - carstenoggudrun@hotmail.com

Hermann Jensen - hpj@post9.tele.dk

Mogens Kanstrup - eshoj01@mvb.net

Vagn Kjeldgaard - bu@kjeldgaard.mail.dk

Karen Margrethe Overgård - kmov@thisted.dk

Heidi Gregersen - heidikiib@jubii.dk

  

Der blev aftalt med skovlauget, at det første skovlaugsmøde afholdes d. 4. marts kl. 16:00, Eshøjvej 1. 
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