
Skov 61 – Vigsø Plantage 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
1. Hanstholmknudens østende 
 
931d, 933e, 935b, 936a (HED 13 ha, SLE 0.3 ha) i alt 13.3 ha. 
 
Den østlige afslutning af Hanstholmknuden er en ugræsset, stejl skrænt, som er helt overføget af 
flyvesand, således at der ikke findes særlig, kalktilknyttet flora. Vegetationen er mest højtvoksende 
græs (bølget bunke, sandhjælme, bjergrørhvene og sandstar), men rummer også lavtvoksende 
partier med sandskæg og meget lav. Desuden partier med lyng og revling; kun beskeden opvækst af 
vedplanter. 
 
Naturværdi: 2  Plejebehov: 3 
Målsætning: Bevaring af åben skrænt med partier af dværgbuskhede og laver. 
________________________________________________________________________________ 
 
 
2. Moser mm. i Vigsø Plantage 
 
940b, 941ce, 942b, 944b, 945bc, 947b, 948de, 949a, 950b, 952l, 954d, 956k (MOS 19.1 ha, HED 
3.8 ha, SØ 0.6 ha, ENG 0.9 ha) i alt 23.5 ha. 
 
En række mindre mose- og hedestykker i den lave del af plantagen øst for Hanstholmknuden, som 
aldrig har været tilplantet, eller hvor plantagedrift tidligt er opgivet. Den omgivende plantage har en 
meget åben og ekstensiv karakter, og en række yderligere arealer må anses for at være blevet 
omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som hede og mose.  
 
Naturværdi: 3  Plejebehov: 3 
Målsætning: Bevaring og udvidelse af åben mose og hede. Den lave del af Vigsø Plantage øst for 
Hanstholmknuden rummer som omtalt større partier med ukomplette bevoksninger, som må anses 
for at være blevet til mose og hede og dermed være vokset ind i naturbeskyttelse. Der gennemføres 
komplet ekstensivering af området til dels åbne naturtyper, dels ”savannelignende” områder med 
spredte skovfyr, hvorefter grøfter lukkes i størst muligt omfang og området overgår enten til fri 
succession, græsningsskov eller en kombination heraf. 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
3. Enge i plantagens østende 
 
996ab, 997ab (ENG 9.1 ha, HED 6.1 ha) i alt 15.2 ha. 
 
Kreaturgræsset hedeeng med lave klitter. Vegetationen overvejende triviel på grund af tidligere 
gødskning. 
 
Naturværdi: 3  Plejebehov: 2 



Målsætning: Bevaring af græssede enge med mulighed for udvikling af bedre naturtilstand efter 
ophør af gødskning. 
________________________________________________________________________________ 
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