
Nye Milesøer (2)
Søerne dannes af grundvandet i år med megen nedbør. I tørre somre
tørrer de ud. Der knytter sig et særpræget plante- og dyreliv til området.
Om efteråret høres sangsvanernes snakken, og man møder mennesker,
der samler tranebær. Om foråret kan vibe, gøg, sanglærke og stor regn-
spove ses i luften over søerne, og det er den tid, hvor tusinder af strand-
tudser kvækker i aftenskumringen. Strandtudsens hunner tiltrækkes af
hanner med kraftige stemmer. Lille vandsalamander yngler i lavt vand,
hvor der ikke er fisk og ænder, der spiser ungerne. De voksne går i land i
juli, og ungerne følger efter i september. I nogle år med varmt og tørt vejr
dør de i massevis på deres vej hen over Milen.

De næringsfattige, lavvandede søer nærmest milen ligger næsten vegetati-
onsløse hen. I de ældre, små søer rykker siv og græsarter ind og fylder søen
med vegetation. Efter en årrække er de laveste søer igen forsvundet. Trane-
bær, pors, klokkelyng og andre spændende planter får nu rodfæste på den
udtørrede søbund. Liden ulvefod lyser grønt med sine lave skud, soldug står
rød og dugklædt. Vintergrøn står i juli som en solodanserinde med sit grøn-
ne skørt og lyserøde porcelænsklokker og skuer ud på mosebølle og revling.

Klitsand holder dårligt på regnvand. Det siver i dybet, overfladen bliver
knastør i solen, og det tørre sand beskytter mod yderligere fordampning.
Mange insekter fra andre mere frugtbare områder blæses ind på milen. Det
ender ofte katastrofalt for dem. Sandet skrider og ruller, så de ender i bunden
af sandgryder som kosttilskud for sandets rovinsekter, tudser og salamandre. 

Mange klitdyr reagerer hurtigt på øget vindbevægelse. Når det blæser op,
slår f.eks. sværmende insekter sig øjeblikkeligt ned og klamrer sig til under-
laget eller begynder straks at grave sig ned. Visse insekter kan ikke svær-
me, fordi de har korte vinger eller er helt vingeløse. Mange af klittens dyr er
mere aktive om natten, hvor temperaturen er lavere og luften mere fugtig.

En klitplantage på over 100 år
I 1887 begyndte Staten at anlægge Bunken Klitplantage. Kun den flerstam-
mede bjergfyr, hentet hjem fra Mellemeuropas bjerge, havde vist sig
anvendelig under disse meget vanskelige forhold. Blot til en enkelt planta-
ge medgik der mange millioner små bjergfyrplanter. Kun på de allermest
indbydende, lave og beskyttede arealer - som den østligste del af Bunken
Plantage, hvor de store miler ikke var nået frem - anvendtes forsøgsvis
skovfyr og den nyindførte vestamerikanske sitkagran sammen med enkel-
te andre nåletræsarter. 

Senere blev bjergfyrbevoksningerne på de bedre jorder erstattet med
produktive træarter som sitkagran og fyrrearter som skovfyr, enstammet
bjergfyr eller, hvor alt andet syntes udelukket, contortafyr. De højeste og
tørreste klitbakker er stadig dækket af det tæppe af bjergfyr, som i sin tid
blev "rullet ud", og som altså har vist en betydelig levedygtighed. Det
meste af "bjergfyrtæppet" vil blive bevaret. Hvor det ryddes, får klitnaturen
lov at genindvandre.

Råbjerg Mile (1)
Milen kommer fra kysten ved Skagerrak (Råbjerg Stene). Da Staten købte
milen i 1900 lå den 31/2 km herfra. Siden har Milen bevæget sig yderligere
ca. 1500 m i øst-nordøstlig retning mod Kattegat.

Milen består af en 1000 m bred og 1000 m lang sandbunke med 2 bag-
udrettede arme – milens form kaldes en parabelklit. Milens form skyldes, at
vinden holder sandet i midten tørt, fordi der er langt til grundvandet, mens
det i siderne er fugtigt, fordi det er tæt ved grundvandet. Derved gror vegeta-
tionen lettere langs siderne, og milen bevæger sig derfor hurtigst frem på
midten. I ørkener er det lige modsat, idet der her er langt til grundvandet -
armene vil derfor vende fremad, og klitten kaldes da en barkan. I begyndel-
sen af 1900-tallet havde milen ikke sådanne bagudrettede rimmer, de lå deri-
mod i vindens retning foran milen - milen var halvmåneformet. Ændringen
af milens form formodes at hænge sammen med mindre vind og mere
vegetation på selve minen i begyndelsen af dette århundrede. 

Milen rummer ca. 4 mio. m3 sand, og har sit højeste punkt 40 m over
havet. Da milen bevæger sig mod øst med mere end 15 m om året vil den
miste materiale til armene. Når milens størrelse har været næsten konstant de
seneste 100 år, skyldes det dels materiale fra de gamle klitter, den nu gnaver
sig igennem, dels at terrænet foran milen ligger højere end milen.

Afblæsningsfladen bag ved milen og mellem armene opstår ved at vinden
blæser alt sandet væk så længe det er tørt, dvs. ned til grundvandet. I tørre
perioder bliver niveauet for afblæsningen altså lavere. Det er disse lavninger,
der i våde perioder bliver til lavvandede søer. På afblæsningsfladen ses også
udgåede, skeletagtige fyrretræer, der har været dækket af milen i mere end
40 år og nu er kommet til syne efter dens passage.

Alt tyder på, at milen de næste mange år vil fortsætte sin vandring mod
Kattegat. Sker der ikke ændringer i dens bevægelseshastighed, vil den nå
hovedvejen omkring år 2200 og Kattegat 30 år senere.

For at sikre at milen fortsat kan udvikle sig frit, har Staten købt yderlige-
re arealer i området, og andre områder er blevet fredet.
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Vejrets og havets påvirkning af landskabet har gang på gang vist, hvem der
er stærkest. Her er det naturen, der taler først og mennesket, der må tage til
genmæle. Kystens historie er gjort af vejrets og vandets forvandlende kræf-
ter. Også landet mellem kysterne er dannet af samme naturkræfter, men her
har mennesket ved dæmpning af sandflugten kunnet stoppe vejrets videre
formning af landskabet. Råbjerg Mile er en undtagelse. Den friholdes for
menneskelige indgreb og er overladt til sin egen fri udvikling og herunder
fortsatte vandring. Når man besøger Råbjerg Mile, skal man have god tid.

Velkommen til Råbjerg Mile

»Vandreture i Statsskovene« er en serie foldere over
mere end 110 udvalgte naturområder. De fås på 
biblioteker og turistbureauer, samt ved indgangene 
til mange af områderne. Se også skovognatur.dk

– forvalter statsejede skove og andre naturområder i hele landet
– tager ved driften hensyn til befolkningens friluftsliv, produktion af

træ og beskyttelse af natur- og kulturværdier.

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen

Denne tryksag bærer det nordiske miljømærke Svanen. Licensnr. 541 006

Råbjerg Mile

RRååbjerg Milebjerg MileMilen og plantagen
For godt 100 år siden bestod vejen til Skagen af et sandspor. Vejen var
meget ustabil - den ene dag farbar for næste dag at være totalt dækket af
sand. Hele odden er et stort sandflugtslandskab med vandreklitter - miler -
på vej fra Skagerak til Kattegat. Derfor foregik en stor del af landtranspor-
ten til Skagen ad stranden, enten langs Kattegat eller langs Skagerak.

Skagen By lå som en ø i sandhavet. Skagboerne ønskede sig en stabil
forbindelse sydpå, og de tilbød derfor i 1880’erne Staten det område, hvor
Skagen Klitplantage i dag ligger (1400 ha). Til gengæld skulle Staten stop-
pe sandflugten og anlægge en ordentlig vej og jernbane til Skagen. Man
gik i gang med den kolossale opgave. Skagen og Bunken Klitplantager blev
anlagt, og sandflugten på Hulsig Hede blev bragt til ophør. 

Nogle havde imidlertid en anden opfattelse. Bl.a. var digteren Jeppe Aakjær
vred over tilplantningen af klitter og heder. Han fandt det synd og skam, at
disse storslåede naturarealer skulle forvandles til kummerlige plantager.

Synspunktet vandt efterhånden et vist gehør, og inden der var plantet
skov på alle klitterne, købte staten i år 1900 det areal, hvor Råbjerg Mile
dengang lå. Formålet med erhvervelsen var, at milen fortsat skulle frihol-
des for menneskelige indgreb og overlades til sin egen fri udvikling, her-
under frit at kunne fortsætte sin vandring. Også eftertiden skulle have
mulighed for at opleve sandflugtens forfærdelighed og storslåethed.

Råbjerg Mile

En bonde fortæller om sandflugten
Fortællingen er en forkortet version af en historie om gården "Diget".
Den er skrevet af Svend Åge Larsen, som grundlagde Sundhedshøj-
skolen "Diget", der er nabo til Bunken Klitplantage.

Sandflugten har haft skæbnesvanger betydning for den udvikling,
der er sket på egnen gennem årene. Sandflugten kvalte og ødelagde
alt på sin vej østover, men skabte samtidig arealer, hvor den for-
trængte befolkning kunne starte forfra med at skabe nye hjem.

Det begyndte ovre ved vestkysten. Her blæste vinden sandet fra
havet op i land, hvor det lejrede sig i læ af buske og lignende. 

Hvert år kom nyt sand op fra stranden, og de små dynger voksede
sig store og høje, som vi ser dem langs kysten og kalder for havbak-
ker. Inde bag dem levede mine forfædre uden at ane, at der var fare
på færde fra de store bakker, som til daglig gav dejligt læ for vinden,
både for dem selv og deres marker.

De huggede løs i de eksisterende skove, brændte store arealer
med lyng for at skaffe frisk foder til deres dyr, samt opdyrkede flere
og større marker. Det var nok nogle år med tørre somre og hyppige
vestenvinde, der gav anledning til, at flere af de store bakker langs
kysten begyndte at fyge med enorme sandmasser, der vandrede ind
over det åbne land mod øst. Alt blev ødelagt, hvor disse miler kom
frem. Ikke alene gik det ud over afgrøderne, men markerne blev dæk-
ket af et tykt lag sand, der bevirkede, at ingen afgrøder kunne vokse
der mere.

Efter at de første miler var vandret ind over landet og forsvundet i
Kattegat mod øst, var vejen banet for nye, der fulgte efter med øde-
lagte marker og afgrøder bag sig.

Gennem store dele af 1500 - 1600 tallet hærgede sandflugten vor
egn, så der næppe var en plet tilbage, som ikke blev ramt, også min
slægt måtte forlade hus og hjem, efter at 11 sandmiler havde over-
fløjet og ødelagt markerne.

Et net af områder der skal bevare naturen
Ved Råbjerg Mile yngler nogle fugle, der er sjældne i Danmark, bl.a.
tinksmed og hjejle. Klitterne og klithederne her, ved Skagens Gren og
på Hulsig Hede er særligt værdifulde naturtyper. Derfor er de beskyttet
efter nogle regler, som også anvendes i de andre EU lande. Områderne
kaldes tilsammen for NATURA 2000 og danner et fælles net, der skal
bevare naturen og dens rigdom af dyr og planter i EU. 

NATURA 2000 består af 2 slags områder, habitatområder (habitat
betyder levested), der skal bevare forskellige typer af natur og bestemte
dyr og planter, samt fuglebeskyttelsesområder, som har til formål at
beskytte levesteder for bestemte fugle. Når områderne er udpeget, skal
der tages specielle hensyn til deres natur.

Vandreture. På kortet er der angivet 4 vandreture. Ved at følge de afmær-
kede ruter kan du opleve nogle af områdets smukkeste steder. På kortet er
der anført numre, som henviser til omtalen i teksten. Rød tur er 5,5 km.
Blå tur er 6,5 - 9,5 km. Gul tur er 4 km. Grøn tur er 3,5 km. 
Vestkystruten er en cykelsti, som fører igennem klitplantagen. Specialfol-
der fra Nordjyllands Amt fås på turistbureauer.
Ridestier. Plantagens ridestier indgår i den regionale riderute i Nordvendsys-
sel. Folder herom kan fås ved henvendelse til Nordjyllands Statsskovdistrikt.
Overnatningsmuligheder. Der er anlagt to pladser i plantagen, hvor man
enten kan overnatte i et shelter eller i medbragt telt. Herudover er der en
lejrplads til organiserede grupper, men tilladelse kræves (tlf: 98 44 19 11)
Bunken Campingplads (18), er stor og velindrettet og kan benyttes ved
længere ophold. 
Fiskemuligheder. I Lillesø og i Birkesø må man fiske.
Naturvejledning. Året igennem arrangeres der en række guidede ture og
aktiviteter på de statsejede arealer. En folder herom kan fås på biblioteket
eller på turistbureauet. Se også www.naturnet.dk
Trafikforbindelser. Bunken trinbræt på Skagensbanen er et godt udgangs-
punkt for ture i plantagen. Banens busser passerer plantagen ad primærrute
40, og enkelte busser kører til og fra Kandestederne (Råbjerg Mile).
Handicapforhold. Hele cykelstien "Vestkystruten" kan anvendes af køre-
stolsbrugere. Det gælder også de fleste af skovvejene.  
Badestrand. Ved Hulsig og Bunken findes en god badestrand - også for
mindre børn. Bagved rækken af havklitter er der gode opholdsmuligheder
på grønninger og mellem læ- og skyggegivende træer. 

Skov-og Naturstyrelsen kan lokalt kontaktes ved Nordjyllands Statsskovdi-
strikt, telf. 98 44 19 11, skovognatur.dk

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
Vandreture nr. 39
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Stjernestøv. I de lyse sandaflejringer kan undertiden træffes fore-
komster af mørkt, tungmineralrigt sand. Sådanne forekomster
betegnes tungsand. Den del af tungsandet, der består af malmmi-
neraler (magnetit, ilmenit, hæmatit) kaldes malmsand. Undertiden
ses malmsand benævnt som f.eks. magnetsand, titansand, gra-
natsand. Disse navne henviser til, at det dominerende mineral er
henholdsvis magnetit (magnetjernsten), ilmenit (titanjern) og gra-
nat. Tungsandet aflejres samlet og i striber eller pletter, fordi det
vejer mere end det hvide kvartssand. På egnen kaldes tungsandet
også stjernestøv.

Sandspringeren er et dagaktivt lille brunt insekt med sandfarvede
pletter. Den lever af andre insekter, som fanges i løb og spring. Når
sandet nærmer sig 30 C°, går den på "tåspidserne", eller også fly-
ver den i korte, flade buer.

Råbjerg Mile

Signaturforklaring
offentlig vej
skovvej, motorkørsel ikke tilladt
skovvej, motorkørsel tilladt
jernbane  
løvskov
nåleskov
eng
mose
overdrev
lyng
klit
bebygget område
statsejet ejendom
skov, privatejet
eng, privatejet
overdrev, privatejet
lyng, privatejet

parkering

campingplads

shelter

grillplads

udsigtstårn

Toilet
grøn rute
rød rute
blå rute
gul rute
cykelrute (Vestkystruten)

T

Hirtshals

Skagen

Frederikshavn
Hjørring

0                             1                                2 km

1ha

Lidt om navne
Bunken kendes fra 1662 som "Bunchen". "Bunke" er et jordløst hus.
Hulsig er sammensat af hul og sig, hvilket betyder "lavningen i eller
med hullet":   I dag er Hulsig en lille by med jernbanestation. Råbjerg
hed i 1408 Raberg. Rå kan betyde et grænsemærke eller et rådyr.
Navnet betyder altså "Bakken med grænsemærket" eller "Bakken med
rådyrene". Navnet Kandestederne, der stammer fra 2. halvdel af
1800-tallet, har som den forbipasserende Kanderenden forleddet
kande, der muligvis sigter til en særlig terrænformation. Det kan
altså betyde "Landejendommene ved det kandeformede terræn".

De første golfspillere
Hyrdedrengene havde en leg, de kaldte so i hul. Den foregik ude på
heden, hvor de lavtliggende og fugtige pletter med saftigt græs var
gnavet i bund af dyrene. Grejet bestod af en kugle, skåret af en for-
groet gren eller rod fra egekrattet, og en egekæp med en solid knast
i den ene ende, også hentet i krattet. Disse egekæppe skar drengene
ofte flere af. De blev tørret og anvendt som slagler til gårdens plejler.
Med kæppen (jernet) blev kuglen (bold) spillet over lyng og buske
fra plet til plet (greens), og på hver plet var med deres kniv skåret et
hul, hvor kuglen skulle trilles i (putt).

(11) Rævebakke ligger 31 m over havet.
(12) Tudsehav er et ældre navn for et vådt område. Søen blev
kunstigt anlagt i 1961. 
(13) Paddesø blev anlagt i 1988 og fik navnet, fordi der ikke måtte
udsættes ænder og fisk i søen. Den var beregnet til frøer og tudser. 
(14) Lillesø og (15) Birkesø er anlagt i 1980-erne. 
(16) Søen som kommer og går er undtagelsen. Nedbøren og
grundvandsstanden bestemmer, om der er vand i området.
(17) Betonbunkere. Ved Fårebakke er der et dystert minde fra 
2. Verdenskrig. Et forsvarsanlæg med 13 betonbunkere udgjorde
“Sperrbatterie Aalbæk Bucht”. Ad de gamle løbegange kommer
man rundt i de forskellige dele af anlægget. Her var flere hundrede
tyske soldater stationeret. Man kan endnu se fundamenterne til de
store kanoner. Klitterne ligger her nord/syd. Det er gamle kystklit-
ter, som i 1700-tallet dannede kystlinien mod Kattegat.

Nogle lokaliteter i området
(1) Råbjerg Mile.
(2) Nye Milesøerne.
(3) Gribben. Højdekurverne på et kort fra 1964 ligner en grib.
(4) Urmagersletten er et af de sidste områder, som blev købt, da
Bunken Klitplantage blev anlagt. Arealet ejedes af en urmager.
(5) Vestenssylte er dialekt og betyder det vestlige vådområde.
(6) Fårefenne blev tilplantet med sitkagran og fyrretræer. 
(7) Døde skov var et fugtigt område, hvor intet kunne gro, før
området blev afvandet. 
(8) Bunkenhus er skovløberbolig.
(9) Vandværket behandler det vand, som pumpes op fra forskelli-
ge boringer i plantagen.
(10) Flagbakke ligger 22 m over havet. Herfra blev der flaget for
Kong Chr. X, når han besøgte sin villa i Skagen. 


