Jagtbilag
Som en del af driftsplanprocessen er den eksisterende jagtudlejning blevet gennemgået.
Hvor der er foretaget en ændring i jagtpraksis, er dette kort refereret under de pågældende skove.
Overvejelserne har generelt gået på, om det er muligt at inddrage yderligere arealer i jagtudlejning og om den
eksisterende jagtafholdelse er forenelig med de mange andre hensyn, som den flersidige arealdrift skal
understøtte. Herunder benyttelse af kronvildtets græsning i naturplejen, hensyn til skader på egne arealer og
naboarealer samt publikums muligheder for at opleve dagaktivt kronvildt.
Naturstyrelsen Thy har, som det fremgår af tabellen, udlejet jagten på størstedelen af det bevoksede areal, ca.
16.500 ha. Det samlede provenu på jagten er 5 millioner kr. pr. år. Udlejen består i dag af 23 jagtlejemål.
I Thy er det i vid udstrækning muligheden for at nedlægge kronvildt, som er prissættende for jagtlejen, derfor
nævnes denne art specifikt i forbindelse med driftsplanlægningen. De øvrige arter af hjortevildt vil nyde
beskyttelse af kronvildtets beskyttelse. De øvrige arter er beskyttet af reservater og restriktioner og ikke på
samme måde afhængig af den arealstørrelse der drives jagt på. Derfor tilstræber enheden at alle jagtlejemål
har en størrelse på 450 ha eller mere, således at afskydningen og forvaltningen er bæredygtig og etisk
forsvarlig i forhold til den samlede forvaltning. Derudover er det et mål, at der i nogen udstrækning er områder
fordelt på hele enheden, hvor kronvildtet har fred til at opholde sig og græsse, dette sikre en bedre kvalitet og
pris på de udlejede arealer.
Jf. landskabsstrukturen i Thy og Hanherred giver de åbne områder mellem havet og plantagerne med fred og
ro, bedre muligheder for at sikre landbrugsarealer mod markskader idet kronvildtet kan søge til disse arealer
når der skræmmes/reguleres på landbrugsarealerne.
Fremadrettet kan det overvejes om de dele af Hjardemål og Østerild plantage, der ligger i testcenterområdet,
kunne benyttes til salg af to dagjagter årligt. Arealet er som følge af den megen aktivitet og det primære mål
med naturgenopretningen, oplevelsescenter og forstyrrelsesfrit område, ikke egnet til arealudleje. Men et salg
af 2 x 20 pladser årligt vil sikre en indtægt. Samtidig med at kron- og dåvildt i området ikke tager permanent
ophold i området i jagtsæsonen og derved hindrer en fornuftig afskydning af hundyr og kalve i hele området.
Nedenstående tabel viser de enkelte skoves status og ændringer som forventes gennemført i driftsplanens
første 5-6 år.
Betegnelsen ”Ingen jagt” omfatter reservater, bynære arealer, hundeskove og andre arealanvendelser, hvor
jagt enten ikke er tilladt eller ikke er formålstjeneligt.
Betegnelsen ”NST forestår jagten” dækker over en række mulige aktiviteter, herunder nyjægerjagter og
regulering. På arealer, hvor NST forestår jagten, vil der i mange tilfælde være lav eller meget lav jagtaktivitet.
Skovene med denne betegnelse kan indeholde delområder, hvor der ikke drives jagt.
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10 Aggertange og Flade sø
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1029, 910,2
5

910,2
119,3

12 Rønhede Plantage

101,5

101,5

101,5

13 Lyngby Hede

1268,
9

316,3

316,3
952,6

14 Hvidbjerg Plantage

1683, 1342,
5
7

4,3
10,3

119,3 Ingen jagt,
græsningsarealer
og tjenestejord
NST jagt, bynær
skov, hjemsted
for
skovbørnehave,
anvendes til
nyjægerjagt
NST jagt
952,6 Ingen jagt, åbne
hedearealer
ønskes afgræsset
af kronvildtet og
fungerer som
buffer for
marksskader og
højt jagttryk fra
mange små
naboarealer

1342,
7
340,8

15 Fjordholmene
16 Ydby-Nygård Plantage

Bemærkning

Udlejet
165,3 Ingen jagt,
reservat og
søarealer
Udlejet

165,3

11 Lodbjerg Plantage

Ingen
jagt

4,3
10,3

340,8 Ingen jagt, åbne
hedearealer,
forstyrrelsesfrit
område til
kronvildt. Dele af
området
anvendes også til
øvelser
4,3 Ingen jagt
10,3 Ingen jagt

17 Hurup Golfskov
20 Stenbjerg Plantage Vest

14,3

14,3

939,8 692,9

14,3 Ingen jagt,
skovrejsning
692,9

246,9

21 Stenbjerg Plantage Øst

927,6 883,9

246,9 Åbne hedarealer i
og omkring
Stenbjerg by,
stort set ingen
jagtbare arter
883,9

43,7

22 Tvorup

2566 1046,
8

43,7 Ingen jagt,
fragmentrede
dele af plantagen
1046,
8

553,1

553,1

966,1

966,1

Del af
fuglebeskyttelses
område, kan
anvedes til 2
dagjagter pr.
sæson
Ålvand klithede,
fuglebeskyttelses
område, samt
åbne klitarealer
mod havet.
Ingen jagt,
hundeskov
Ingen jagt,
nyetableret sø
Ingen jagt, del af
reservat
Ingen jagt
Ingen jagt
Del af reservat

23 Faddersbøl

38,1

38,1

38,1

24 Sundby Sø

83,1

83,1

83,1

6,6

6,6

6,6

26 Ejerslev Vang
27 Areal v. Hanklit
28 Buksør Odde

11,8
3,5
39,4

11,8
3,5
39,4

11,8
3,5
39,4

29 Legin Vejle

77,9

77,9

30 Tissing Vig

93,3

93,3

77,9 Ingen jagt,
nyetableret vejle,
vigtigt
rasteområde for
vandfugle
93,3 Ny etablerede
vejle vigtigt
yngleområde for
vandfugle

25 Øer omkring Mors

31 Arealer v. Sdr. Vorupør

132

132

132 Ingen jagt,
fragmenteret
bynært areal,
sommerhusområd
e
Areal
sammenregnet
med Tvorup syd
Udlejet
288,5 Ingen jagt, åbne
klitter, ingen
jagtbare arter

32 Tvorup nord

33 Vangså Hede

623,4 334,9

334,9
288,5

34 og
35

Nystrup øst og vest

2103, 1527,
3
5

1527,
5
575,8

41 Vandet Plantage
42 Kronens Hede
43 Vilsbøl Plantage

443,2 443,2
195 195
1216,
2

443,2
195
661,2

661,2

555

44 Bavn Plantage
45 Sjørring volde
46 Areal v. langdysse

37,6
2,8
0,8

37,6

37,6
2,8
0,8

575,8 Ingen jagt,
golfbane, åbne
kystrarealer,
sommerhusområd
e, Vandet Sø
udlejet
udlejet
Områder med
meget friluftliv,
badestrande, MTB
baner. Shelter,
hjemsted for
skovbørnehave.
Kronvildtforvaltni
ng i forbindelse
med
Hanstholmreserva
tet. Anvendes til
øvelser.
555 Ingen jagt, Nors
og Vandet sø,
vildtreservat,
hundeskov
Udlejet
2,8 Ingen jagt
0,8 Ingen jagt

51 Tved Plantage

1444, 668,4
7

668,4

195,7

195,7

580,6

52 Hanstholm vildtreservat
53 Hanstholm byplantage

3281,
7
121

3281,7
121

Udlejet, det kan
fremad rettet
overvejes om hele
plantagen skal
overgå til
dagjagter da det
vil gøre
forvaltningen af
kronvildtet i
sammenhæng
med Hanstholm
reservatet og
Vilsbøl plantage
mere målrettet og
effektiv.
NST jagt,
Friluftsliv, for
sårupskrænten,
Hanstholm
Vildtreservat. Del
anvendes til
øvelser.
580,6 Del af Hanstholm
vildtreservat,
vigtigt
vinterophold for
hjorte,
forvaltningsområd
e for kronvildt i
forhold til
Hanstholm
reservatet, til
markskader og
naboaftaler.
meget publikum i
forbindelse med
Nors sø og
Isbjerget. Del
anvendes til
øvelser.
3281,7 Ingen jagt,
Vildtreservat.
121 Ingen jagt.
Frakmenteret
plantage i
Hanstholm by.

54 Hanstholm kysskrænt

55 og
61

Vigsø plantage og Vigsø
ralleje

251,2

251,2

627,4 589,3

589,3
38,1

62 Østerild Plantage

1593, 428,8
6

428,8
1164,8

71 Korsø Plantage

843,2 733,7

733,7
109,5

72 Hjardemål Plantage

1159,
5

633

633

251,2 Ingen jagt, lang
smal
kyststrækning
mellem
Hanstholm og
Vigsø. I princippet
ingen jagtbare
arter.
Udlejet
38,1 Ingen jagt,
feriecenter og
fragmenterede
arealer
Udlejet
1164,8 Ingen jagt jf.
testcenterloven,
vigtigt
oplevelseområde
for publikum, stor
betydning for
forvaltningen af
kronvildt. 2 - 3
dagjagter pr.
sæson muligt, det
vil kunne ske i
tråd med
testcenterloven
da det vil være
enheden der står
for den daglige
forvaltning og
området sikres
den nødvendige
ro til dagaktivt
kronvildt.
Udlejet
109,5 Ingen jagt, jf.
testcenterloven
Udlejet

526,5

73 Madsbøl Plantage

773,3 685,8

685,8
87,5

74 Tømmerby Kær
75 Areal v. Selbjerg Vejle
81 Lild Vest

87,5

254 251,8

251,8
2,2
0,7

0,7
1287, 1244,
4
3

1244,
3
43,1

82 Lild Øst

1083, 895,8
2

43,1 Ingen jagt,
bebygget område
Udlejet

895,8
187,4

83 Vester Thorup

1503, 1201,
6
7

84 Aggersborg

90 Kollerup Plantage

10

487,6

301,9

10

476

476
11,6

91 Svinkløv Plantage

716 567,3

187,4 Ingen jagt grundet
friluftsliv, areal
omkring Bulbjerg,
åben klithede
Udlejet

1201,
7
301,9

567,3

526,5 Ingen jagt jf.
testcenterloven.
2 - 3 dagjagter pr.
sæson muligt, det
vil kunne ske i
tråd med
testcenterloven
da det vil være
enheden der står
for den daglige
forvaltning og
området sikres
den nødvendige
ro til dagaktivt
kronvildt.
Udlejet
Begrænset jagt,
søer og
græsarealer
Udlejet
2,2 Ingen jagt
0,7 Ingen jagt
Udlejet

NST jagt,
anvendes til
øvelser
10 Ingen jagt,
fredetborgområd
e
Udlejet
11,6 Ingen jagt,
hundeskov
Udlejet

148,7

92 Fosdal Plantage

518,4

93 Slettestrand

548,8

94 Langdal Plantage

176,7

96
97
98
99

Hingelbjerg
Hingelbjerg Mose
Husby Hole
Bredkær Plantage

100 Egebjerg
101 Åby Skoven

I alt

518,4

518,4

548,8

176,7

176,7

3,2
0,2
0,3
36,3

3,2
0,2
0,3
36,3

7,5
65,4

7,5
65,4

31.208,
9

16.385,
6

2.912,3

11.911,0

16.385,
6

2.912,3

148,7 Ingen jagt,
publikumsarealer,
mtb bane og
Svinkløv
badehotel
NST jagt,
fragmenteret
skovområde med
private arealer
inkluderet. NST
afvikler 1 årlig
jagt.
548,8 Ingen jagt, åbne
engarealer,
sommerhuse og
kystarealer.
NST jagt grundet
megen
friluftsaktivitet.
Afholdes 1 årlig
jagt om muligt.
3,2 Ingen jagt
0,2 Ingen jagt
0,3 Ingen jagt
36,3 Ingen jagt, eneste
areal i et stort
område hvor
kronvildtet har en
trædesten mellem
større
skovområder
7,5 Ingen jagt
65,4 Ingen jagt, jf.
skovrejsningsaftal
e med kommunen
11.911,0

