
Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen

Thy Statsskovdistrikt

Udkast til driftsplan

Thy Statsskovdistrikt

Skov- og Naturstyrelsen
der hører under Miljøministeriet, forvalter arealer
over hele landet, og driften heraf tilgodeser både
friluftsformål, produktionshensyn og beskyttelse af
natur og kulturværdier.

Offentlig høring fra 6. september til 31. oktober 2006

Offentligt møde om planforslaget mandag den 25. september 2006, kl. 19:30 –
22:00 på Østerild Kro, Østerild Byvej 65, Østerild, 7700 Thisted.

Ekskursioner om planforslaget lørdag den 30. september 2006. Man kan vælge
mellem 2 ekskursioner.

• Tvorup Klitplantage, P-pladsen ved Bøgstedrende, kl. 14

• Svinkløv Klitplantage, P-pladsen ved Svinkløv Badehotel, kl. 14



Mange af de større, åbne naturarealer er udpeget som Na-
tura 2000 områder under EU’s habitat- og fuglebeskyttelses-
direktiver. Det betyder blandt andet at der skal laves en særlig
planlægning for dem i løbet af de kommende år.

Friluftslivet
I de offentlige skove skal der være plads til alle. Derfor skal vi
i forvaltningen af arealerne sikre, at der er rammer til at både
mountainbikeren, skovbørnehaven og familien på skovtur får
en god oplevelse. Distriktets brugerråd er en vigtig rådgiver
omkring friluftslivet. Men også hverdagens snak med brugerne
på arealerne giver vigtige inputs om behov og ønsker til ek-
sempelvis stier og andre faciliteter.

Certificering
Miljøministeren har besluttet at alle Skov- og Naturstyrelsens
skovarealer skal certificeres i løbet af de kommende år. Først
og fremmest er certificeringen en blåstempling af, at skovene
dyrkes bæredygtigt, så der tages hensyn til både miljø/natur,
mennesker og økonomi. Konkret stiller det også særlige krav.
Blandt andet at der udpeges urørt skov og passes særligt
godt på naturarealerne.
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Indledning

Skov- og Naturstyrelsens arealer er omfattet af 15-årige drifts-
planer. Driftsplanerne beskriver hvordan driften af arealerne
tænkes. Gennem den seneste tid har planen for Thy Stats-
skovdistrikt været under revision. I denne folder beskrives pla-
ner og idéer, og der vises eksempler på de ændringer vi tæn-
ker os.

Planforslaget er i offentlig høring i perioden fra 6. september
til 31. oktober 2006. De indkomne forslag indarbejdes heref-
ter i planen. Planen forventes at træde i kraft 1. januar 2007.

Hvis du vil læse mere om planen, kan du finde hele plan-
udkastet på www.skovognatur.dk.

Har du ønsker eller kommentarer kan du sende dem til os
senest den 31. oktober via sns@sns.dk eller direkte til Thy
Statsskovdistrikt, Søholt, Søholtvej 6, 7700 Thisted.



Formålet med statens skove på
Thy Statsskovdistrikt

Thy Statsskovdistrikt er i skovsammenhæng et meget ungt
distrikt. Langt hovedparten af skovene er ikke mere end 100
år gamle. Da anlægget af skovene blev påbegyndt, var formå-
let at dæmpe sandflugten og sikre den lokale forsyning med
brænde og gavntræ. Siden har formålet med driften af sta-
tens skove ændret sig drastisk. I dag vejer rekreative og
naturmæssige hensyn tungt. Men træproduktionen er dog sta-
dig med til at sikre det økonomiske grundlag for mange af de
andre aktiviteter. Til glæde og gavn for både de besøgende
og naturen.

Plantagerne på Thy Statsskovdistrikt er præget af store ens-
artede nåletræsbevoksninger. Træarterne sitkagran, ædelgran,
bjergfyr og skovfyr er de dominerende. Skovfyr er en oprinde-
lig dansk art, mens de øvrige nåletræer er hentet fra Syd- og
Mellemeuropa eller Nordamerika.

Store, åbne naturarealer udgør omkring halvdelen af distrik-
tets arealer. Naturmæssigt er ikke mindst klithederne af inter-
national karat.

med træer i flere forskellige aldre på de samme arealer. Me-
get tyder nemlig på, at denne type bevoksninger vil være mere
modstandsdygtige overfor eksempelvis storm og insektangreb.
Og så vil naturindholdet og oplevelsesmulighederne være
større.

Omlægningen vil tage op mod 2-300 år. For alle de arealer,
som også fremover skal være skovbevoksede, er der udpeget
en skovudviklingstype. Det er den der skal sigtes mod at opnå
gennem de næste mange år. Skovudviklingstypen til det en-
kelte areal er valgt ud fra en vurdering af blandt andet jord-
bund, landskab, natur- og friluftsliv.

Når vedligeholdelsen af grøfterne ophører, vil mange arealer
blive vådere. Det er der taget højde for ved at satse på skov-
udviklingstyper med blandt andet skovfyr og birk. Desuden vil
der opstå nye vådområder i skovene.

Urørt skov
Som en del af arbejdet med dette planudkast er der udpeget
750 hektar skovarealer, som fremover skal henligge urørt uden
skovbrugsmæssige indgreb. Her vil vi kunne følge naturens
gang, og se bevoksninger der bryder sammen af storm og
ælde, måske i små felter, måske i store flader. Med tiden vil
bevoksningerne udvikle sig til en nordjysk skovnatur, som vi
næsten ikke kender i dag. Arealerne der udpeges som urørt
skov udlægges ikke alle på en gang. De fleste steder skal
grøfterne lukkes forinden.

Der er udpeget nogle af distriktets ældste bjergfyrplantninger,
som har en lang historie næsten uden skovbrugsmæssige
indgreb. Der er også udpeget store, sammenhængende area-
ler, som hidtil har været en del af den dyrkede skov. Nogle
steder vil grøftelukninger betyde, at der bliver så vådt, at area-
lerne bliver mere eller mindre åbne.

De åbne naturarealer
Næsten halvdelen af arealerne på Thy Statsskovdistrikt er
åbne naturarealer. Der er i løbet af de seneste år lavet særlige
plejeplaner for store og små naturarealer i og udenfor plantage-
områderne. Hovedformålet med plejen er at holde arealerne
lysåbne, så de ikke gror til med selvsåede træer. Lyngen ple-
jes med slåning, græsning og afbrænding. Engarealerne slås
eller græsses hvor det kan lade sig gøre.
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Thy Statsskovdistrikt
Arealerne på Thy Stats-
skovdistrikt udgør godt
30.000 ha eller 300 km2.

Slettestrand
Torup Strand

Bulbjerg

Hanstholm

Klitmøller

Nørre Vorupør

Agger

THISTED



Driftsplanen
Driftsplanen er et værktøj til brug for distriktets daglige drift.
Den er samtidig en vigtig måde at fortælle omverdenen om
hvad der sker og skal ske på arealerne.

Planen består af
• en status for arealerne, som beskriver hvordan situatio-

nen er lige nu
• en plan for hvad vi gerne vil gøre og hvordan vi har tænkt

os at gøre det
• en konsekvensvurdering af planen – hvad får vi ud af at

følge planen

De vigtigste elementer i dette driftsplanforslag er
• en omfattende landskabsplan
• omlægning af skovdriften til naturnær skovdrift
• udlæg af urørt skov

Landskabsplanen
Landskaberne i Thy og Hanherred er præget af store åbne
klitlandskaber, markante kystskrænter fra stenalderhavet og
store skovstrækninger. Landskabsplanen udpeger en række
arealer, hvor landskabet er sløret af skovbevoksninger. Disse
områder skal helt eller delvist ryddes for skovbevoksning i
de kommende 2-300 år.

I løbet af de kommende 15 år skal der ryddes nærved 500
ha. For hvert enkelt areal er det nøje vurderet hvilke konse-
kvenser en rydning vil have for landskab, natur, friluftsliv og
økonomi i skovdriften. På de arealer, der skal ryddes, er det
vurderet, at de driftsøkonomiske tab er mindre end den sam-
lede gevinst for landskab, natur og friluftsliv.

Omlægning til naturnær skovdrift
I 2005 kom Handlingsplan for naturnær skovdrift i statssko-
vene, som beskriver hvad den naturnære skovdrift er for en
størrelse, og sætter mål for hvad vi skal nå.

Den naturnære skovdrift er baseret på naturens egne meto-
der. Derfor skal skovforvalteren så vidt muligt udnytte og un-
derstøtte de muligheder som naturen tilbyder. Herigennem
får vi samtidig en mere varieret og spændende skov.

Blandt de vigtigste punkter er:
• Træarter der er tilpasset den enkelte lokalitet
• Større anvendelse af hjemmehørende træarter
• Større anvendelse af selvsåning
• At skovarealerne hele tiden er bevoksede
• Genskabelse af de naturlige vandstandsforhold

På Thy Statsskovdistrikt betyder den naturnære drift, at de
ensartede nåletræsbevoksninger gradvist skal afløses af
bevoksninger med flere træarter – især mere løvtræ og
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