
Overgangszone 6-1 

Overgangszone 7-2 



Vurdering, prioritering og beslutning af fremtidig drift af overgangszonearealer: 
 
Område 6-1. Tvorup 
Vurdering i forhold til de 
landskabelige værdier 

På lang sigt foreslås området ryddet. Enkelte holme kan evt. blive stående for læ mod 
vinden og som pejlemærker, når man bevæger sig gennem området, og som skjul for 
vildtet, på samme måde som Per Ralt er i dag. Overgangszonearealet kan dermed på 
længere sigt blive en integreret del af det sammenhængende, åbne klithedeareal. En 
undtagelse herfra er området ved Bøgsted Rende, hvor bevoksning bevares, ligesom 
tilstrækkelig værnskov bevares for at beskytte Bøgsted Rende og Thagårds Plantage. 

Vurdering i forhold til de 
biologiske værdier 

Den vestlige del af Torup går så tæt til kysten, at der kun efterlades en meget smal 
forbindelse mellem Vangså og Ålvand-Førby heder. Ovenstående ville skabe bedre 
sammenhæng. 

Vurdering i forhold til de 
friluftsmæssige værdier 

Området omkring Bøgsted Rende har høj friluftsmæssig værdi. Den store variation 
og kontraster mellem skov/læ, hav, å udløb og vidtstrakte klitlandskaber kan opleves 
på et lille område. Mange familier har tradition for udflugter hertil. Båken står som et 
pejlemærke i landskabet og mange nyder udsigten herfra. 
Den sydlige del kan nås til fods fra det store sommerhusområde i Nr. Vorupør, hvor 
en tur på Redningsvejen over klitheden, ind i plantages læ og tilbage langs havet er 
meget brugt.  
Vestkyststiens vandretur følger her Redningsvejen og går gennem hele området. 

Vurdering i forhold til de 
skovbrugsmæssige/ 
økonomiske værdier 

Ingen bortset fra de skovbrugshistoriske værdier i Thagaards Plantage. 

Prioritering og beslutning De landskabelige og friluftsmæssige værdier prioriteres højest. 
For at skabe sammenhæng mellem klithederne mod nord og syd rykkes skovgrænsen 
tilbage ved at rydde plantet og selvsået nåletræ. 
Vest og nord for Thagaards Plantningsforsøg (afd 313 g) bevares bælte med urørt 
skov som et værn. Omkring Bøgsted Rende bevares den eksisterende bevoksning, 
dog skal eg, birk og skovfyr med tiden afløse sitka- og hvidgran. De gamle 
småbevoksninger med ædelgran bevares. 
Som et kulturminde bevares et større parti med bjergfyr i tilknytning til det 
bevoksede areal ved Bøgsted Rende. 
Egepur i klitterne bevares. 
Enkelte mindre bevoksede holme bevares. 

Konkrete forslag i 
indeværende 
driftsplanperiode 

1. Mod nord afd. 313 ag– Høbjerg - ryddes alt nåletræ indtil den urørte skov, ca. 7 ha. 
2. Syd for området ved Bøgsted Rende ryddes alle nåletræer bortset enkelte holme i 
en afstand af 3-500 m fra havet svarende til del af afd. 327 a og 341ac, i alt ca. 30 ha. 

 



Område 7-2. Tvorup 
Vurdering i forhold til de 
landskabelige værdier 

For at opnå, at Thys åbne klithedeareal bliver større og mere sammenhængende, skal 
den åbne karakter fra Ålvand og klitheden i øvrigt fortsætte ind i dette område. 
Karakteren bliver åbne, fugtige områder vekslende med tørre områder med 
vildtgræsningsskov af overvejende skovfyr. En skovprocent på ca. 50 % foreslås i 
den vestlige halvdel af overgangszonen, som er relativ tør, med mest skov mod nord 
og mindst skov mod syd.  
I den østlige halvdel, som er betydelig vådere, er den landskabelige en værdi i, at 
dette areal bliver en del af Ålvand. Karakteren bliver dermed åbne, fugtige områder 
vekslende med temporære og helårs søer. Skovprocent < 15 %, med mest skov mod 
nord og mindst skov mod syd. 

Vurdering i forhold til de 
biologiske værdier 

Det vellykkede rydnings- og græsningsprojekt omkring Færgegårds Sig bør først og 
fremmest fastholdes. Lukning af grøfter i folden vil formentlig kunne genskabe et par 
tidligere søer. Gerne udvidelse af græsning mod vest, som ovenfor skitseret, med 
græsningsskov og afvekslende vådområder og tørre holme med åben skov. Det er desuden 
vigtigt at sikre fred for ynglende traner i dette område.  

Vurdering i forhold til de 
friluftsmæssige værdier 

Området vest for Kystvejen har høj friluftsmæssig værdi. Det bruges i stor 
udstrækning af gæster fra det nærved liggende sommerhusområde ved Nr. Vorupør, 
ligesom vandreruten Vestkyststien går igennem området på den gamle Redningsvej. 
En primitiv lejrplads med adgang både for gående og cyklende findes i området. 
Området øst for Kystvejen har lav friluftsmæssig værdi. 

Vurdering i forhold til de 
skovbrugsmæssige/ 
økonomiske værdier 

Den skovbrugsmæssige værdi er yderst begrænset og uden nævneværdig økonomisk 
værdi. 

Prioritering og beslutning Vest for Kystvejen har den friluftsmæssige værdi højeste prioritet. Her tilstræbes et 
varieret skov- og landskabsbillede og læ omkring lejrpladsen. 
 
Øst for Kystvejen har den naturmæssige værdi har højeste prioritet. 
Alle tiltag skal øge biodiversiteten og skabe de bedst mulige betingelser for den vilde 
fauna og flora. Ynglefred, fødemuligheder og skjul skal søges fremmet ved etablering 
af lysåbne skovtyper med skovfyr som hovedtræart, etablering af klithede i 
tilknytning til Ålvand og mindre indre sletter, større og mindre bevoksninger 
udlægges som urørt skov, urørt skov etableres både i våde og tørre områder, naturlig 
hydrologi genskabes ved lukning af grøfter, mindre søer moser vil opstå, 
tilgængeligheden til området nedsættes ved at en nogle veje og spor nedlægges, det 
tilstræbes at vildtet ved græsning bidrager til at holde de lysåbne arealer åbne og at 
pleje og dynamik understøttes ved jævnlige afbrændinger 

Konkrete forslag i 
indeværende 
driftsplanperiode 

Tynding / lysstilling af eksisterende blandingsbevoksninger med et stort indhold af 
skovfyr i afd. 343 a og 352 a. 
Rydning af ældre contorfyr i kanten af Færgegårds Sig afd. 351 bd ca. 2 ha. 
Delvis lukning af grøfter i afd. 351 og 352 

 
 
 


