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Projektbeskrivelse for etablering af 27,63 ha erstatningsskov ved 
Abildgaard i området omkring Nationalt testcenter for store 
vildmøller ved Østerild, Thisted Kommune 
 
Skovrejsningen foretages som led i at etablere erstatningsskov for skovfældning 
ved udvidelse af Det nationale testcenter for store vindmøller i Østerild 
Klitplantage.  
 
Skovrejsningen omfatter dele af matr. nr. 3e og 10e Hjardemål By, Hjardemål. 
 
Der er tale om et areal som Naturstyrelsens allerede ejer. Arealet er i 
landbrugsmæssigt drift, indtil det i sommeren 2022 forberedes til skovrejsning. I 
kommuneplanen er arealet udpeget til neutralt skovrejsningsområde.  
 
I forbindelse med en §3 gennemgang er der i den vestlige del af projektarealet, 
observeret en mosaik af ny §3-eng og mose, som bliver friholdt for 
jordbearbejdning og tilplantning. Registreringen vil fremgå i Danmarks 
Arealinformation i løbet af efteråret 2022. Der er ingen yderligere bindinger på 
arealerne, der kan have betydning for udformningen af den kommende skov. 
 
Skovrejsningen udføres som led i udvidelsen af Det Nationale Testcenter for 
vindmøller i Østerild og den politiske aftale herom fra 2018.  Naturstyrelsen Thy 
har ansvaret for skovtilplantning og drift af den offentligt ejede skov, herunder 
pleje af naturområderne. 
 
Ved etablering af skoven følges Retningslinjer for statslig skovrejsning fra 2019, 
der bl.a. omhandler hensyn til friluftsliv, natur, miljøbeskyttelse, kulturhistorie og 
landskab, træproduktion samt klima og klimasikring. Der vil blive lagt 
fredskovspligt på arealerne efter tilplantning forår 2023. 
 
For at få en robust skov med stort naturindhold, vil der skulle anvendes 
overvejende hjemmehørende løvtræ-, nåletræ- og buskarter. Der plantes ydre 
skovbryn med bl.a. bærbærende træer og buske.  For at sikre en hurtig etablering 
af skoven vil der desuden anvendes hurtigt voksende hjælpetræarter, og der 
opsættes vildthegn. Etablering sker ved tilplantning med plantemaskine efter 
almindelig landbrugspløjning.  
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Der blev i foråret 2020 rejst 48 ha. skov i området omkring National testcenter for 
store vindmøller ved Østerild. Disse blev drøftet på et offentligt møde i Østerild i 
august 2019.  
Da denne skovrejsning er en supplering til skovrejsningerne i samme område fra 
foråret 2020, samt at der kun er en beboelsesejendom i umildbart nærhed, er der 
valgt at tage direkte kontakt til ejerne af denne. Naboen har ikke bemærkninger til 
projektet ud over et ønske om en afstand på ca. 3 meter mellem skel og 
kulturhegn, samt at der i valget af busk- og træarter, de første 20 meter syd for 
deres ejendom, tages højde for at minimere en eventuel skyggepåvirkningen.   
 
Skovens beliggenhed er langt fra bymæssig bebyggelse, derfor planlægges der ikke 
tiltag for besøgende bortset fra generel adgang. 
 
Skoven etableres i tilknytning til eksisterende statsskove og vil fremgå som 
udvidelser heraf. 
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