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Velkommen til Tislum Plantage, Sindal Kommune

Velkommen Tislum Plantage
Tislum plantage blev anlagt omkring 1919. Den-
gang skete der på landsplan en lang række initia-
tiver til skovplantning og daværende Hørmested 
Kommune besluttede at anlægge en kommune-
plantage. Området i Tislum Bakker var dengang 
træløse bakker, hvor kreaturer fra de omkringlig-
gende ejendomme græssede. Hørmested Kommu-
ne købte arealerne og påbegyndte plantningen. 
I dag fremtræder skoven afvekslende og med et 
varieret skovbillede. Det kuperede landskab får 
skoven til at virke større end den er, og de mange 
spor og stier gør det muligt at kombinere sine ture 
rundt i området.
I den vestlige del ligger Starhøj, som med sine 67 
meter over havet er meget markant. Herfra kan 
man i klart vejr nyde en storslået udsigt. Tidligere 

blev der ved højen holdt store fester, sommer- og 
grundlovsmøder. I dag holdes der stadig grund-
lovsmøder om end med et færre antal deltagere. 
I skoven finder man flere mindesten rejst over 
de folk, som var engageret i plantningssagen. På 
Starhøj står der en genforeningssten og et stykke 
vest for højen kan man finde en stensætning.
Du kan følge den markerede rute rundt i skoven, 
her kommer du rundt i det meste af skoven. Du 
kan også vælge, at opleve skoven på egen hånd. 
God tur.

Skovens træer:
Da Tislum plantage blev anlagt, gjaldt det om at 
plante nogle hårdføre træarter som kunne klare det 
barske åbne landskab. De første træer var bjerg-
fyr, skovfyr og rødgran. Det var et hårdt arbejde, 

der skulle graves 72.800 plantehuller og plantes 
ligeså mange planter. Man fik dengang 2 øre for 
at grave et plantehul og plantningen gav 5 kr. for 
1.000 stk. Det tog 2-3 år at plante området til.

Efterhånden som der blev skabt læ og skovbunds-
klimaet indfandt sig, blev de første nåletræer erstat-
tet af mere følsomme træarter. I dag består skoven 
af mange forskellige arter, både nåle- og løvtræ.

Følgende træarter er plantet i 
skoven 

Nåletræer: Ædelgran, rødgran, 
omorika, skovfyr, grandis, no-
bilis, lærk

Løvtræ: Eg, bøg, ask, birk, lind, 
fuglekirsebær, ahorn, asp.

Hertil kommer en lang række 
træer og buske som er kommet 
til skoven ved vinden og fugle-
nes hjælp, for eksempel; røn, 
hyld, tjørn, pil.

Man kan stadig finde en rest af det oprindelige 
landskab i Tislum plantage. Syd for ”Starhøj” 
undlod man at plante på skråningen, her kan man 
finde nogle af de planter, som tidligere domine-
rede området. Lyng, enebær og blåbær er nogle af 
de planter man kan genfinde, en vegetationstype 
man genfinder på de danske heder.
Der er dog også en rest af de få 
træer som fandtes i området, 
nordvest for ”Starhøj”, ned af 
skrænten står nogle gamle fler-
stammet ege- og bøgetræer. 
Disse træer har sikkert udgjort 
et lavt krat da plantagen blev 
plantet. Kreaturgræsning i bak-
kerne har holdt træerne tilbage 
og da denne ophører, er træerne 
vokset op og dannet de karakte-
ristiske stammeforme.

Skovens dyr:
Skoven er hjemsted for mange 
dyr og fugle. Hvis du bevæger 
dig med forsigtighed i skoven 
kan du være heldig og opleve nogle af skovens 
dyr. Der er rådyr, ræv, hare og egern, indimellem 
er der også dåvildt.
Der bor rigtigt mange fugle i skoven, nogle bor 
her hele året, andre kommer forbi på træk. Cirka 
midt i skoven står en stor rødgran, i toppen er der 
en uglekasse. Næsten hvert år får uglerne unger 
i kassen, man kan tydeligt se sporene i form af 
uglegylp under træet. En anden af skovens karak-
teristiske fugle er spætten, man kan høre den ”ar-
bejde” rundt omkring i skoven.

I skovbunden er der et mylder af liv, myrer, biller 
og insekter arbejder ihærdigt med at samle forråd 
og omdanne dødt træ til muld. Denne proces er 
meget vigtigt for livet  i skoven, på denne måde 
bliver næringsstofferne igen tilgængelige for træ-
erne.

Publikums færdsel
Når du færdes i naturen bør du tage visse hensyn: 

 • Færdsel til fods og på cykel er tilladt i skoven

 • Gå ikke ind på dyrkede marker 

 • Skræm ikke vilde dyr og fugle

 • Tag al affald med dig hjem

Hunde skal føres i snor

Du må gerne plukke blomster, bær og samle svampe.

Målsætningen med Tislum plantage og de øvrige 
kommunale skove, er at skovdriften skal tilpasses 
en mere naturnær driftsform. Det vil sige, at i mod-
sætning til tidligere, hvor man ryddede et stykke 
ad gangen og plantede det til igen, skal flere gam-
le træer nu bevares og forynge sig ved naturlig 
frøspredning.
Fortidsminder, vådområder og udsigter skal fri-
holdes for bevoksninger, herved kan de ses og op-
leves af publikum. 

Tislum Bakker kort tid efter tilplantningen


