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

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen

Læsø Klitplantage

Vandretursfolderserien består af 
mere end 115 forskellige foldere

Velkommen til Læsø Klitplantage
Læsø har igennem tiderne været under konstant og massiv forandring i forhold
til andre steder i Danmark. Landskaberne har gang på gang ændret sig både
som følge af menneskenes indgreb og som følge af naturens kræfter. Når man
i dag færdes i læ i klitplantagen, tænker man ikke umiddelbart på at Læsø klit-
plantage er vokset op på forholdsvis kort tid på en stormomsust træløs ø. 

Vandreture. På kortet er der angivet 8 vandreture, samt numre som henviser
til omtalen i folderen. Der er cykelsti øst for Storedalsvej. Specialfolder for cyk-
lister på Læsø fås på Læsø turistbureau.
Ridestier. Der er afmærkede ridestier i plantagen.
Overnatningsmuligheder. Der en lejrplads til organiserede grupper. Tilladelse
kræves (tlf. 98 44 19 11)
Bålpladser. Storedal, Spejderpladsen, Hvide Bakker.
Fiskemuligheder. Man må uden tilladelse fiske i Horneks Sø (27).
Toiletter ved St. Dal (7) og Hvide Bakker (28).
Skydebane (31). Der er indrettet en skydebane vest for Holtemmenvej 
ca. 500 m nord for Plantagevej. Vær opmærksom på skiltning når der skydes.
Indsamling. Svampe, bær, nødder, urter, mos, lav, frø og kogler må samles i
klitplantagen til eget forbrug. Er du i tvivl om, at en plante er fredet - eller er der
kun få - så lad dem stå.
Havrevlen. Publikum bedes udvise særlige hensyn i fuglenes yngletid.
Naturvejledning. Året igennem arrangeres der en række guidede ture og akti-
viteter på de statsejede arealer. En folder herom kan fås på biblioteket eller på
turistbureauet. Se også www.naturnet.dk
Brandredskaber er opstillet rundt om i plantagen. 
Trafikforbindelser. Der er færgefart fra Frederikshavn til Læsø. Øen kan også
nås med små fly.
Handicapforhold. I badesæsonen har strandene ved Storedal, Sydvesten og
Danzigmand adgangsforhold, som er egnede for kørestolsbrugere. Himmerig-
vej, Storedalsvej, Plantagevej (fra Storedalsvej til Vesterø) og Linievej (Mellem
Storedalsvej og Himmerigvej) er egnet for kørestolsbrugere.
Badestrande. Gode badestrande ved Vesterø Strand, Vester Nyland, Fra Hvide
Bakker til Østerby, Danzigmand, Storedal og Stokken.
Udsigtstårne. Ved Højsande kan man fra udsigtstårnet se ud over klitplanta-
gen, og i klart vejr til fastlandet. Man kan også se, at nogle klitter ligger i række.
Det er resterne af gamle sandmiler eller vandreklitter, d.v.s klitter, som vinden
har blæst over landet fra vest mod øst. Den form, vinden har givet sandet/vand-
reklitterne, danner en parabel. Derfor kaldes klitterne: Parabelklitter.
Ved Saltsydehytten (17) er der opstillet et udsigtstårn og en kikkert.

Skov- og Naturstyrelsen kan lokalt kontaktes ved Nordjyllands Statsskov-
distrikt, tlf.: 98 44 19 11, 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.
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LLææssøø
KlitplantageKlitplantage

Skov- og Naturstyrelsen
Vandreture i Statsskovene nr. 43

Naturforhold
Sandflugten hærgede i 16-1700-tallet den nord- og østlige del af øen og skabte
indlandsklitterne ved Højsande, i Nordmarken og i nyere tid ved Danzigmand.

Øens ældste del er det 7-11 m høje, trekantede plateau mellem Vesterø Havn,
Byrum og Østerby Havn. 

Læsø Klitplantage udfylder den centrale del af dette område, som overvejende
har præg af natur og ødemark, medens hovedparten af den dyrkede jord findes på
øens sydlige, lavere og yngre dele. Men det er ikke naturen selv, der har skabt
denne "ødemark". Den væsentligste årsag til at "ødemarken" (Nordmarken) op-
stod er det såkaldte "koncentrationsagerbrug" som udvikledes i middelalderen i
store dele af Vest- og Nordjylland – og på Læsø. For at kunne dyrke "indmarkerne"
på det sydlige Læsø, måtte bønderne fremstille store mængder af kompost – det

såkaldte "hakkemøg". Det gjorde de bl.a. ved at bruge store mængder af tørv fra
Kærene, og da dette var opbrugt forgreb man sig på græs- og lyngtørv i og om-
kring de sidste rester af skoven i "udmarken" på nordøen. Samtidig brugte man de
sidste rester af skoven til saltsydning, og i 1750 var udmarken i en  sådan tilstand,
at sandflugten fik frit spil. I 1950erne fik naturfrederne øje på dette "oprindelige"
landskab og sammen med klitplantingen har fredninger nu forvandlet dette land-
skab til noget, der på ingen måde er sammenlignelig med tilstanden, da den var
værst – dvs. fra 1750 til 1950. Man kan sige, at Nordmarken er et skoleeksempel
på, at vore forestillinger om "oprindelighed", "naturlighed" og "uberørthed" er util-
strækkelige. Det såkaldte uberørte landskab er altså resultatet af en menneske-
skabt naturødelæggelse.

Læsø Klitplantage
I sidste del af 1800 tallet tog skolelæreren ved Hals skole initiativ til at danne et
plantningsselskab i samarbejde med Hedeselskabet. Det område vi kalder Høj-
sandeplantagen blev plantet i begyndelsen af 1900 årene på øens højeste områ-
de, hvor der er klitter med en højde på op til 24 m. Bjergfyrrene vokser i magert
sand og trives da også dårligt. I et par lavninger mellem klitterne er der plantet
skovfyr. De klarer sig udmærket efter forholdene.

I 1929 begyndte staten at erhverve arealer på Læsø. Formålet var at sikre en
varig dæmpning af sandet, at skabe læ for landbruget og at genskabe Læsøs stol-
te fyrreskov. Et 900 ha. stort areal af Nordmarken blev hovedsageligt tilplantet
med skovfyr. Plantningerne slog an fra starten. De ældste bevoksninger danner i
dag højskov.

Staten udvidede gennem årene klitplantagens område, der i dag er på 1.875
ha. Skovfyr er stadig hovedtræarten. I en årrække er der også plantet store area-
ler med den vestamerikanske sitkagran. Den vokser godt, men i 1990-erne var
der voldsomme angreb af jættebarkbillen. Samtidig er træindustrien ikke særlig
interesseret i træ fra Læsø på grund af transportomkostningerne. Den mest sta-
bile afsætning er træflis til Byrum Varmeværk. Disse forhold er årsag til fornyede
overvejelser om træartsvalget. Det er målsætningen for de kommende års skov-
drift, at den skal gøres mere naturnær. Fremtidens skove skal bestå af en blanding
af træarter og aldre på samme areal, og der skal være flere løvtræer. Mange ste-
der er der plantet løvtræ - først og fremmest eg. Birken vokser op af sig selv
mange steder i plantagen.

Læsøs skovhistorie
Læsøs første skov var domineret af nåletræet taks, der praktisk taget ikke mere
findes vildtvoksende i Danmark. Sammen med birk og skovfyr er taksen ind-
vandret på højtliggende områder af strandenge med en vegetation, der har lignet
Læsøs nuværende strandenge. Senere opstod den fyrreskov, som gennem ca.
3.000 år fandtes på Læsøs nordlige del, indtil saltsydningen (udvinding af salt af
havvand, som krævede meget brændsel) og muligvis også svenskekrigene gjor-
de det helt af med skoven midt i 1600-tallet. Det eneste tilbageværende eksem-
plar af Danmarks oprindelige skovfyr står i dag i Bangsbo.

Skoven på Læsøs sydlige del blev opdyrket allerede fra 1100-tallet. Stednav-
nene tyder på, at det har været en løvskov, sandsynligvis først domineret af birk,
men takstræet har sandsynligvis også været almindeligt hér. Stednavnet "Irum" i
Irumgård ved Bangsbo betyder "taks-rydning". Taksens nåle er giftige for kreatu-
rer. Man antager, at oldtidsbonden har fjernet takstræerne, så kreaturerne kunne
græsse i skoven.

Senere er asp, tjørn, ask, elm, lind og eg kommet til på Læsøs lavtliggende de-
le. Gennem middelalderen var Læsøs skove udsat for en omfattende rovdrift på
grund af saltsydningen. Resultatet var, at Læsø fra midten af 1600-tallet til be-
gyndelsen dette århundrede fremstod som en "stormomsust ødemark". 

Allerede i 1536 forbyder Christian III læsøboerne at bygge flere saltkedler, da
skoven derved forhugges, "og Landet saa ødes med Tiden af Sand". 

Et hundrede år senere var tilstanden dog så forværret, at man enedes om helt
at ophøre med saltkogeriet, "efterdi Skoven kan det ikke taale". Men skovens øde-
læggelse var allerede for vidt fremskreden, og sandflugten bryder nu ind over den
nordlige og nordøstlige del af øen med hidtil uset voldsomhed. Da sandet ende-
lig omkring 1750 var bragt til ro, var der på øen "af skov ikke noget at regne uden
et lidet Stykke bestaaende af El og Birk".

Gennem 1900 årene har Læsø atter fuldstændig ændret karakter, især som føl-
ge af klit- og læplantningen, der ikke alene har skabt Læsø Klitplantage, men og-
så mulighed for opvæksten af de mange småskove, som nu findes overalt på Læ-
sø. Desuden har nåletræer og løvtræer især birk selvsået sig flittigt på alle ube-
nyttede arealer

Læsøs flora og fauna
Læsøs unge alder og isolerede beliggenhed har givet øen en speciel og interes-
sant flora og fauna. Antallet af arter er endnu kun en tredjedel af hele landets art-
santal, men nye arter bliver ført af vind- og havstrømme, fugle og mennesker til
øen. En del sjældne arter findes ofte i stort tal på Læsø. Botanisk interesserede be-
tragter øen som et paradis. Læsø har kun få arter af vilde pattedyr. F.eks findes
Grævling, Mår, Ilder, Lækat og Brud ikke på Læsø. Til gengæld er der rigtig gode
muligheder for at se sæler ved Læsø. Det er især  Spættet Sæl der er almindelig
ved kysterne, men også den mere sjældne Gråsæl kan ses - især ved Nordre Røn-
ner og Bløden Hale

I 1953 blev der udsat råvildt i klitplantagen. I dag er bestanden her ret betyde-
lig. Fuglelivet er meget rigt, navnlig hvad svømme- og vadefugle angår, og en del
sjældnere arter er ynglende eller træffes almindeligt på træk.

Læsøs tilblivelse 
Øen omfatter de højeste partier af et stort fladvandsområde midt i Kattegat.
Undergrunden består af et lerlag (Yoldialer), der aflejredes på bunden af et is-
hav for 14.000 år siden. Laget danner en sammenhængende, bølget flade
under hele øen i niveau med den nuværende havoverflade. En efterfølgende
fastlandstid, hvor Læsø var landfast med Jylland, blev i stenalderen afløst af
en verdensomspændende havstigning som følge af et varmere klima. Sam-
men med store dele af Vendsyssel blev Læsø igen havoverskyllet. Havet af-
lejrede sand ovenpå ishavsleret - for Læsøs vedkommende i lag på op til 3 m. 

Først med den langsomme landhævning, som fandt sted fordi trykket ef-
ter istidens gletschere forsvandt, dukkede Læsø igen op af havet - antagelig
for 4000 år siden. Øens hævning har givet anledning til dannelsen af de
mange sten- og strandvolde i den centrale, vestlige og nordlige del i takt med
at øen steg op af havet. Det lange frie stræk mellem Læsø og Norge har an-
svaret for tilvæksten af landområder på øens vest- og østside og for, at mate-
rialerne til denne kystudbygning blev taget fra dele af nordøen, som nu er ero-
deret væk. Derimod er Rønnerne, de store lavtliggende områder mod syd,
under fortsat dannelse, fordi der stadig foregår en landhævning, nogle steder
på op mod 5 mm om året. Den hurtigste landhævning, der kendes i Danmark.

Et net af områder, der skal bevare naturen
På Rønnerne yngler nogle fugle, der er sjældne i Danmark; bl.a. tinksmed,
klyde, havterne, stenvender og alm. ryle. Kystnaturen her og andre steder på
og omkring øen er særlig værdifulde naturtyper. Derfor er de beskyttet efter
nogle regler, som også anvendes i de andre EU lande. Områderne kaldes til-
sammen 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 3 slags områder: Habitatområder (habitat betyder
levested), der skal bevare forskellige typer af natur og bestemte dyr og plan-
ter. Fuglebeskyttelsesområder, der skal beskytte levesteder for bestemte fug-
le. Når områderne er udpeget, har vi forpligtet os til at tage specielle hensyn
til deres natur. Ramsarområder er vådområder med så mange vandfugle, at
de har international betydning og skal beskyttes

Du kan læse mere om Læsøs dannelse og naturhistorie i bogen: Læsø's til-
blivelse og landskaber - om øen der rokker og hopper. Jens Morten Hansen:.-
Danmarks Geologiske Undersøgelse, Miljøministeriet, 1994.

Jens Morten Hansen: En ø's opståen, kystdannelse og vegeta-tionsudvik-
ling: Naturlige og menneskeskabte landskaber på Læsø.- Geologisk Tids-
skrift, 1995

Naturpleje
Skovdistriktet står også for naturpleje af nogle værdifulde naturområder. Det er
områder som heder, strandenge og kær, der uden naturpleje naturligt vil springe
i skov. Da man ønsker at bevare disse kulturbetingede naturtyper med deres
mange forskellige plante- og dyrearter, fælder skovarbejdere indvandrende træer
og flere områder bliver afgræsset af kvæg af racen Galloway.

Jordartskort over Læsø
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Læsø Klitplantage
Signaturforklaring

offentlig vej
skovvej, motorkørsel tilladt
skovvej,motorkørsel ikke tilladt
stier
skrænt
vækstgrænse
bæk / grøft
løvskov / urørt skov
nåleskov
eng
overdrev
mose
hede
klitter,sandstrand
bebygget areal
have
omkringliggende arealer
sø / hav
skov, privatejet

mose, privatejet
hede, privatejet
overdrev, privatejet
udsigtstårn
badestrand m. redningspost
handicapadgang
grill plads
toiletter m. vand
redningsstation med udstilling
parkering
brandredskaber
statsejet ejendom
privatejet ejendom
afmærkede- 
vandreruter

cykelrute

16

Byrum

Vesterø Havn

Østerby Havn

17

19

18

Nordre Rønner

1ha

500 m0 m 1000 m

Afmærkede vandreture
På kortet er der angivet 8 vandreture. Ved at følge de afmærkede ruter kan du op-
leve nogle af områdets smukkeste steder. På kortet er der også anført numre,
som henviser til omtalen i teksten. 

Blå rute er ca. 5 km. Rød rute er 3 km. Grøn rute er 1,5 km. Blå rute er 1,2 km.
Gul rute er 5 km. Grøn rute til udsigtsbakken i Højsande ca. 1 km (samme sti frem
og tilbage) og Rød rute er 1,7 km. 

Der er cykelsti øst for Storedalsvej parallelt med denne som fører igennem klit-
plantagen. Specialfolder for cyklister på Læsø fås på Læsø turistbureau.

Andre statsejede arealer
Højsande (1). 515 ha. henligger utilplantet som lynghede - omkring Foldgår-
dene bevokset med fritstående birk og ene. Det kuperede klitterræn med to
markante parabelklitter udgør øens højeste del.

Klitterne omkring Foldgårdsøen (2) hører til Højsandeområdets klitter.
(3). De består af to parabelklitter. En parabelklit er en klitform, hvor klitten
danner en bue, som i dette tilfælde vender mod NØ. Søen med tilstødende vå-
dområder er opstået på afblæsningsfladen mellem parablens "ben". Søen er
en næringsfattig, såkaldt Lobelia-sø, med mængder af pors ved bredden,
men desværre ikke stabilt vandholdende. 

I området, der er urskovsfredet, må der ingen indgreb finde sted: Ingen
træer må fældes, ingen plantes, naturen skal selv råde. 
Holtemmen (4) er et strandområde med gamle strandvolde som strækker
sig helt til Horneks Odde. Området er indefter afgrænset af den gamle stenal-
derskrænt som rejser sig markant over det lavere forland. Imellem skrænten
og de yderste strandvolde findes en mosaik af meget våde kær, lagunesøer og
på toppen af voldene små strandoverdrev. Fra stenalderskrænten har man
god udsigt til selve kysten og helt ud til Nordre Rønner.
Radammen (5) en mindre sø  - kun adskilt fra havet ved en smal vold. Flora-
en på disse lokaliteter er rig og spændende med mange sjældne arter.

Den lange Havrevle, som næsten forbinder Læsø med Nordre Rønner - 7
km ude i Kattegat, tager sin begyndelse her. 
Redningshuset (6) i Lilledal blev bygget i 1891. Her er en udstilling om red-
ningsvæsenets historie på Læsø og naturen i området.
Treklit (8) ved Storedal (7) er et gammelt forsvarsanlæg fra begyndelsen af
1800-tallet.
Nordmarken (9). 51 ha er fredet, 58 ha er statsejet. Der er en ca. 3,5 km lang
kystbræmme mellem klitplantagen og Østerby Havn. Småklitter, strandvol-
de, krat og hede. Offentlig P-plads ved Kridemands Dal (10), midt i stykket.
Horneks Odde (11) I vandkanten ligger en mængde store sten, som er ført
hertil af ishavets isbjerge. Her kan man ofte se sæler, der hviler på stenene.
Stenhuset (12) blev bygget i 1930-erne. Øst herfor ligger der endnu to af de
gamle Hummerhytter (13), der i begyndelsen af 1900-tallet og op til 1950-er-
ne var udgangspunkt for fiskeri af sort hummer med hummertejner. sæler,
der hviler på stenene ved Horneks Odde nordøst herfor.
Enebærdalen (14) er et smukt kuperet hedeareal med spredte bredkronede
ege, gamle birk og ene.
Nissebakken (15). Ved juletid er stedet et besøg værd.
Østenden af Læsø (16). 266 ha er fredet, 103 ha er statsejet. Området stræk-
ker sig fra Jegens Odde i nord over Danzigmand og Syrodde til Bløden Hale
og Knotterne i syd - et klitterræn, som i det væsentligste er formet under den
store sandflugtsperiode i 16-1700 årene. Bløden Hale er en sandodde, som
stadig forlænges mod syd. På grund af det rige fugleliv er Bløden Hale og
Knotterne, samt farvandet syd for Læsø udpeget som internationalt fuglebe-
skyttelsesområde i henhold til såvel EF-fuglebeskyttelsesdirektivet som

Ramsar-konventionen. Bovet-Knotten er udlagt som vildtreservat. Der er for-
bud mod al jagt på holmene, og i fuglenes yngletid 15. april - 15. juli er al
færdsel forbudt. Skov- og Naturstyrelsen har udgivet en folder om Bovet
Knotten Vildtreservat.
Rønnerne (17). 1496 ha er fredet,  693 ha i statseje. Udstrakte strandenge på
øens sydkyst, tildels adskilt fra selve øen af en smal vandstrøm. Færøn,
Kringelrøn og Langerøn var tidligere på samme måde adskilt, men udgør i sti-
gende grad et hele. Kun den sydligste, Hornfiskerøn, har stadig økarakter.
Rønnerne har i århundreder henligget som naturlige græsarealer. Op-
dyrkningen i den østlige del af Rønnerne blev stoppet ved fredningen. Røn-
nernes varierede og uberørte natur er et eldorado for ynglende strandengs-
fugle, vadere og kolonirugende kystfugle. Bestanden tæller flere sjældne ar-
ter. Stedet er udflugtsmål for øens gæster og fastboende. l fuglenes yngletid
er al færdsel på arealerne vest for turistvejen fra Byrum til Hornfiskerøn for-
budt.
Vester Nyland m.v. (18). 400 ha er fredet, 330 ha i statseje. Aarealerne ud-
gør et samlet område langs kysten syd for Vesterø Havn, hvor en af øens bed-
ste badestrande findes, og videre rundt om øens sydvesthjørne. En del af øen
Sønder Nyland samt hele den langstrakte, nydannede Stokken indgår i om-
rådet. Størsteparten henligger som strandeng og hede, ganske uden træbe-
voksning - som førhen hele øen. Det 3 km lange vådområde på Vester Nyland
er ynglested for flere vadefuglearter og et yndet rastested for mange fugle på
træk.
Kærene (19). 148 ha er fredet, 115 ha er statseje. Er et stort moseområde
dannet af gamle strandvolde. Her vokser mange sjældne planter. Området er
yngleplads for bl.a. trane og stor regnspove.
Læsøstenen (20) blev rejst i 1998 i det område, hvor Læsø opstod som bli-
vende ø for ca. 4.000 år siden.
Bihuset (21). Ved Storedalsvej er der indrettet en udstilling om bier. I som-
merhalvåret kan man i observationsstadet studere biernes adfærd.
Vandværk (22). I Højsande vest for Horneksvejen hentes Læsøs drikkevand.
Drikkevandet er godt beskyttet, bl.a. fordi  der hverken sprøjtes eller gødskes
på Skov-og Naturstyrelsens arealer.

Søer
(23) Vestersø (27) Horneks Sø
(24) Krikandesøen (28) Hejresøen
(25) Sneppekærsøen (29) Badesø
(26) Birkesøen (30) Store Sandvand


