
Skovrydning
Etablering af testcenteret kræver, at der ryddes i alt 266 ha plantage. 

Skovrydningen sker dels i selve testområdet, dels i vindfeltet vest herfor. 

En del små træer, især løvtræer under 3-5 meter, vil dog ikke blive fældet, 

men bevares som et blivende indslag af lav kratskov.

Fældning og flishugning vil ske over en periode på ca. 3 år. Først fældes 

træerne i testområdet, således at anlægsarbejdet kan komme i gang. 

Dernæst følger skovrydning i vindfeltet.

Da der er tale om forholdsvis store rydninger, vil fældning og flishugning 

ikke finde sted i yngletiden fra 1. marts til 15. juli.

Nye skovbryn
Når store skovområder fældes, vil det efterlade nogle blottede, forblæste 

skovrande. For at stabilisere disse rande og samtidig øge den biologiske 

mangfoldighed vil der her blive plantet 50 meter brede skovbryn med 

hjemmehørende arter af træer og buske, som for eksempel eg, birk, 

bævreasp, pil, tjørn og vild rose. Skovbrynene vil blive gode levesteder 

for mange arter af fugle og insekter, såvel som for flagermus.

Erstatningsskov
Det er aftalt, at der skal rejses i alt 419 hektar skov til erstatning for den 

skov, som fældes. Heraf skal 100 ha ny statsskov etableres på nuværende 

landbrugsarealer i lokalområdet. Det vil ske over en årrække, efterhånden 

som der kan erhverves arealer hertil. Herudover er der på landsplan afsat 

midler til 46 ha statslig skovrejsning i vandforsyningsområder samt for-

højet tilskud til 273 ha privat skovrejsning.

Naturgenopretning 
De skovryddede arealer ændres til lysåbne naturarealer med græsser og 

urter, dværgbuske, pile- og løvtrækrat.

I de lavtliggende områder vil mange skovgrøfter blive lukket. Det vil under- 

støtte udviklingen af lysåbne fugtige og våde naturtyper med tilhørende 

karakteristisk plante- og dyreliv. Samtidig vil det medvirke til at nedsætte 

udledningen af kvælstof til omkringliggende arealer.

 Eksisterende statsejede landbrugsarealer i området overgår til vedvarende  

græsarealer med udvikling mod overdrev eller eng med høslet eller krea- 

turgræsning. 

Naturpleje
På de skovryddede arealer vil det være nødvendigt med en tilbage-

vendende pleje i form af rydning af opvækst af nåletræer. En del af 

arealerne vil desuden indgå i store græsningsområder, hvor de primære 

græssere er kvæg og heste. Hegnene skal være lave, så de ikke hindrer, 

at krondyrene indgår som græssere.

Forstyrrelsesfrit område
Der er en stor bestand af krondyr i Østerild-Hjardemål området. Med de  

omfattende skovrydninger mister dyrene nogle af deres sædvanlige 

levesteder. For at kompensere herfor er det besluttet at forvalte et stort 

centralt område som forstyrrelsesfrit område. Forvaltningen indebærer, 

at der indtil videre ikke drives jagt eller holdes større, organiserede øvelser. 

Nogle veje i området vil muligvis blive sløjfet, men det vil stadig være 

muligt for den stille vandrer at færdes til fods.

 

Normalt er krondyrene aktive om natten og derfor vanskelige at få at se, 

men erfaringer – blandt andet fra Hanstholm Vildtreservat – viser, at hvis 

der er tilstrækkelig ro i et område, så øges dyrenes dagaktivitet, og det 

bliver muligt for publikum at studere dyrene fra randområderne.

Naturovervågning
Der er indgået aftale med Danmarks Miljøundersøgelser om fire konkrete 

overvågningsprojekter:

•	 Undersøgelse	af	kollisionsrisiko	for	udvalgte	arter	af	fugle

•	 Overvågning	af	flagermuses	adfærd	ved	vindmøller

•	 Undersøgelse	af	udviklingen	af	plantesamfund	i	processen	fra	skov	

til lysåben natur

•	 Undersøgelsen	af	udbredelsen	af	sommerfugle	og	leddyr	i	proces-

sen fra skov til lysåben natur

Publikumsfaciliteter
P-pladsen, hvor du står, er anlagt for at gøre det muligt at køre i bil til 

testcenterområdet. Det er også her et kommende besøgscenter skal 

ligge.

Flere steder i periferien af det ryddede område etableres der udsigts-

tårne, så det bliver muligt at følge dyre- og fuglelivet uden forstyrrelse.

Der anlægges en ny vandresti fra P-pladsen ved Plantør Kroghs vej langs 

sydkanten af det ryddede område.

Sådan forandres landskabet
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