
 

Driftsområdet 
J.nr. SNS 2111-00006 
Ref. ANT 
Den 5. september 2006 
 

Til modtagerne på vedlagte liste 
    
    
   
  

 
 
 
Høring vedr. ny driftsplan for Thy Statsskovdistrikt  
i perioden 6/9 2006- 31/10 2006  
 
Første etape i udarbejdelsen af en ny 15-årig driftsplan for Thy Statsskovdistrikt er 
nu færdig, og planudkastet sendes hermed i høring. Udkastet til driftsplanen inde-
holder retningslinier for hvordan distriktets arealer skal administreres frem til 31. 
december 2021. 
 
Planen omfatter en beskrivelse af distriktet samlet og en serie arealbeskrivelser. 
Planen er udarbejdet med udgangspunkt i de generelle retningslinier for drift af 
statsskovene. En oversigt findes på styrelsens hjemmeside på 
www.skovognatur.dk/udgivelser 
Eventuelle kommentarer bør tage udgangspunkt i planforslag og bilag.  
 
Planforslaget findes kun elektronisk og ligger på Skov- og Naturstyrelsens hjemme-
side www.skovognatur.dk under menupunktet "Høringer". Der er udarbejdet en 
folder, som indeholder en række hovedpunkter fra planudkastet (vedlagt). ./. 
 
Alle inviteres til at kommentere såvel de påtænkte dispositioner, som forhold af 
mere generel karakter. Høringen skal øge mulighederne for at afveje alle interesser 
ved planlægningen af statsskovenes drift. De faste høringsparter fremgår af vedlag-
te liste. 
 
Foruden de faste høringsparter har alle andre mulighed for at fremsætte ønsker til 
driften af Skov- og Naturstyrelsens arealer. Det kan ske i forbindelse med offentlige 
møder og ekskursioner eller ved indsendelse af skriftlige bidrag. 
 
Udover indhentningen af høringsbidrag i forbindelsen med driftsplanlægningen, har 
organisationer og borgere løbende mulighed for at fremsætte spørgsmål og ønsker 
til arealdriften. Det kan f.eks. ske i brugerrådet eller i forbindelse med statsskovdi-
strikternes årlige, offentlige møder. 
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Skriftlige bidrag sendes til Thy Statsskovdistrikt, Søholtvej 6, 7700 Thisted. Elektro-
niske bidrag sendes på sns@sns.dk. Alle bidrag skal være Skov- og Naturstyrelsen 
i hænde senest den 31. oktober 2006, hvorefter høringsrunden vil blive betragtet 
som afsluttet. 
 
Offentligt møde om planforslaget afholdes mandag den 25. september 2006, kl. 
19:30 – 22:00 på Østerild Kro, Østerild Byvej 65, Østerild, 7700 Thisted. 
 
Ekskursioner om planforslaget afholdes lørdag den 30. september 2006. Man kan 
vælge mellem 2 ekskursioner: 

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

  
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Ditte Svendsen   Anna Thormann  
Statsskovrider   Planmedarbejder 
 
 
 
 
Vedlagt:  
Udsendelsesliste 
Folder om planudkastet 
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