


Vurdering, prioritering og beslutning af fremtidig drift af overgangszonearealer: 
 
Område 14-1. Korsø 
Vurdering i forhold til de 
landskabelige værdier 

Denne overgangszone ligger ved den gamle kystskrænt, som her er meget markant i 
landskabet. Område 14 a  består af den lave del og 14 b af den gamle ø i 
stenalderhavet. Der er landskabelig stor værdi i at holde overgangszonen åben, så 
skoven ikke skjuler kystskrænten og så udsigten ikke forhindres. Skovprocent < 15%. 

Vurdering i forhold til de 
biologiske værdier 

Kalkskrænten i vestenden af Korsø Knude, Brunbakke og hederne omkring Flyvklit 
er af stor biologisk værdi. Der er desuden store interesser i at genskabe Vullum Sø, 
Rosholm Sø mfl. i oprindeligt omfang. Hvis det bliver gennemført, bør der skabes 
sammenhængende, åbne naturarealer fra vandfladerne over kalkskrænten til Flyvklit, 
hvorfor plantagen i den vestlige del af område 14a (i afd. 1222, 1236, 1241 og 1254) 
bør afvikles. 

Vurdering i forhold til de 
friluftsmæssige værdier 

De friluftsmæssige værdier her retter sig især mod ”den stille skovvandrer”, der her 
har mulighed for at nyde skov, kystskrænter og de store åbne vidder i uforstyrrethed. 
Der er ikke etableret friluftsfaciliteter i området og heller ikke planlagt sådanne. 

Vurdering i forhold til de 
skovbrugsmæssige/ 
økonomiske værdier 

SGR bevoksningerne neden for skrænten mod vest og nord har en rimelig god 
tilvækst. Derfor vil en beslutning om at rydde dem (på sigt) have økonomiske 
konsekvenser i form af mistet potentiale for træproduktion. Afd. 1257 og 1259 med 
Planteavlsstationens COF proveniensforsøg skal vel nedlægges inden for en 
overskuelig årrække og kan derefter ryddes (flis). Afd. 1250 og 1258 kan ryddes efter 
slutudnyttelse. 

Prioritering og beslutning Området nord og vest for den markante kystskrænt i ”sundet” mellem 
Hanstholmknuden og Korsøknuden overgår på længere sigt til åbne naturarealer evt. 
med mindre grupper af lysåben skov. Hvor de landskabelige og biologiske værdier er 
mindre i den østlige del af plantagen, bibeholdes de sammenhængende 
skovbevoksninger i det nuværende omfang (afd. 1261-1262). Disse bevoksninger 
grænser op til skoven øst for Klitvejen. Den fremtidige skovprocent i 
overgangszonen vil dermed blive på ca. 25. 

Tiltag i driftsplanperioden Afd. 1254 (22,8ha) med spredt fyr ryddes. Ligeledes forventes afd. 1250b (2,4ha) at 
opnå optimal omdriftsalder i perioden. Efter afdrift holdes områderne fri for 
genvækst for at overgå til klithede. Forsøgsarealerne med contortaprovenienser i afd. 
1257 og 1259 (i alt 41,5ha) forventes afviklet i denne eller næste planperiode. Disse 
arealer overgår ligeledes til klithede. Omdriftsarealer grænsende op til klithede og 
engarealer på hævet havbund overgår til eng eller naturlig succession til klithede. 
Den sydlige del af afd. 1255 og 1256 overgår til klithede. 

 


