


Vurdering, prioritering og beslutning af fremtidig drift af overgangszonearealer: 
 
Område 15-1. Madsbøl 
Vurdering i forhold til de 
landskabelige værdier 

Den vestlige del af overgangszonen består overvejende af et stort sammenhængende 
bjergfyrtæppe fra omkring 1900. Det har ringe landskabelig værdi, lukker landskabet 
og skjuler klitterne under det. Men kulturhistorisk har det værdi. Derfor foreslås, at 
den nordligste del ryddes på længere sigt, så klitheden nær kysten genskabes som en 
sammenhængende klithede, og at klitområdet længere inde i landet delvist åbnes, 
men at der også findes store, sammenhængende områder, som kan lægges ud til urørt 
fyrreskov. Skovprocent ca. 50%. 
Den østlige del består af nyere plantet fyrreskov (ca. 1950) og lukker for udsynet og 
sammenhænge i et ellers åbent areal. Denne del af overgangszonen bør på længere sigt 
ryddes helt. Skovprocent < 15% 

Vurdering i forhold til de 
biologiske værdier 

Større dele overgangszone 15-1 vil blive behandlet i en særlig ”Klithedeplan”. Der er 
flere grøfter i de lave, fugtige klitstrøg i bjergfyrtæppet, hvor det virker oplagt at 
genskabe naturlig hydrologi. 

Vurdering i forhold til de 
friluftsmæssige værdier 

Friluftsmæssige værdier her er stranden med P-plads for enden af Plantørvej. En 
primitiv overnatningsplads findes i den sydvestlige del af plantagen. Ligeledes findes 
en spejderplads ved Plantørvej 500 m vest for plantørboligen. Plantagen giver alt i alt 
den stille skovvandrer en mulighed for at nyde en karakteristisk klitplantage på meget 
næringsfattig lokalitet. 

Vurdering i forhold til de 
skovbrugsmæssige/ 
økonomiske værdier 

Skovbrugsmæssige/økonomiske værdier er ikke store her med undtagelse af 
jagtlejen. 

Prioritering og beslutning På længere sigt ryddes den mest kystnære del af plantagen for at skabe sammenhæng 
i klithederne øst og vest for plantagen. I den vestlige del ryddes striber af indplantet 
contortafyr ved omdriftsalder. Her og i den midterste del af plantagen indplantes 
frøtræer af løvtræ. Den øgede landskabelige og biologiske værdi, der kan opnås ved 
massive rydninger i den østlige del, vurderes ikke at kunne opveje den store 
resourceindsats det vil kræve at rydde den nuværende bevoksning og fastholde denne 
tilstand. I stedet lades skovområdet henligge uden indgreb. 

Tiltag i planperioden Rydninger langs kysten kan evt. påbegyndes og således at indgrebene retter sig imod 
at skabe sammenhæng til de åbne naturtyper i plantagens nordvestlige del. 
 
I vest sættes COF striberne til ca. 5 ha. De er placeret ca. øst-vest. Findes i afd. 1191, 1192 
og 1193. Tidspunktet kan placeres til indenfor planperioden. 
 

 
 
 
 


