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Den 12. november 2019

Offentlig besigtigelse af arealer til skovrejsning Thylandsvej 12A, Bedsted den 31.10.19 kl. 15-17
Deltagere: Ca. 20 borgere og naboer var mødet frem. Rene M Nielsen og Kim Daniel Larsen Thisted
Kommune, Per Kynde og Ditte Svendsen Naturstyrelsen.
Efter en kort introduktion fra Thisted Kommune gik man en tur rundt på arealerne og drøftede
mulighederne. Flere kunne undervejs bidrage med oplysninger om ledningsføringer på arealet. Der
går en både en rørlagt vandledning og en spildevandsledning tæt på hinanden under arealet. En
fritlægning af vandløbet er derfor ikke mulig. Ud over de servitutbelagte ledninger kunne Jens Chr.
Gregersen (tlf. 29475046) oplyse om en tværgående drænledning, som han gerne udlånte kort over.
Per kontakter ham. Der opstod undervejs usikkerhed om ejerskabet til den smalle trekant langs
jernbanen matr. nr. 10 cb Bedsted By, Bedsted. Det er efterfølgende oplyst at ejer er Mona Alice
Jensen, Thylandsgade 26, 7755 Bedsted.
Under opsamlingen var der generel interesse for følgende forslag:
• Understøtte ideen om Bedsted som byen i skoven.
• Skoven etableres som blandet løvskov, evt. med enkelte grupper af vintergrønne nåletræer.
• Der etableres skovbryn med bærbærende buske mod banen og lav beplantning mod
naboejendomme. Langs skel etableres køre- og vendespor til brug for tilplantning,
hegnssætning og renholdelse.
• Beplantning mod vest bibeholdes til skoven er i god vækst, derefter kan f.eks. poppel fjernes.
• Etablere en lysning omtrent midt på arealet med stiknudepunkt og mulighed for opstilling af
bænk i solen.
• Fastholdelse af den nuværende adgangsvej til ejendommen samt at forbinde denne til
Rønhedestien ved regnvandsbassinnet som en grussti.
• Etablere stiadgang over kommunens ejendom til stationen (matr. nr. 7000 ad), som en
grussti frem til stiknudepunktet.
• Etablere grussti fra stiknudepunkt regnvandsbassinnet. Det foreslås her at følge
spildevandsledningens trace, der alligevel skal friholdes for træplantning på 2 m.
• Fastholde trampesti mellem skoven og frugtplantagen og lede stien nordpå til
stiknudepunktet som en trampesti, forudsat der ikke er krav om vejadgang for 10 bc.
• Etablere en trampesti langs banen til stien fra stationen. Denne kan på en strækning følge
ovennævnte trampesti.
• Undlade plantning i områdets nordvestlige hjørne, og beholde dette som et lysåbent
opholdsareal evt. med bord- og bænkesæt og frugttræer.
• Bibeholde den gamle frugtplantage som ”vildnis”.
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Bygningen nedrives primo 2020. Sørg for alle spor af bolig, have og indhegninger er væk.
Alene belægning på del af adgangsvej bibeholdes, hvor der skal være sti. Kommunen kan evt.
afsætte materiale til interesserede borgere.
Evt. etablering af bålhytte, shelter med muldtoilet m.v. vil være op til beboerne at finansiere,
hvis der senere opstår aftale herom på arealet. Her skal faciliteter samtænkes med allerede
eksisterende i plantagen.
Plantning kan af hensyn til nedrivning og jordforberedelse sandsynligvis først ske forår 2021,
evt. allerede efteråret 2020.
Enkelte naboer gav udtryk for ønsker om fældning/beskæring af større træer. Her må
forholdene vurderes nærmere på et senere tidspunkt.

Nyheder og kommunikation om skoven kan sendes til Claus: CMC@Bedsted-Thy.dk
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