
Nordmarken (skov nr.  12) 

Beskrivelse 

Generelt 
Nordmarken ligger øst for Læsø Plantage som en selvstændig administrativ enhed. Navnet Nordmarken 
dækker over et større sammenhængende område beliggende mellem Læsø Plantage og Østerby Havn. 
De statsejede arealer er i dag indhegnede og plejes med græsning af distriktets Galloway.  Der er ingen 
produktive bevoksninger og arealanvendelsen er overvejende hede-, mose- og klit med spredte krat. 
Kridemandsdalen er en fugtig lavning der løber fra sydvest til nordøst. Mod Kattegat afgrænses 
Nordmarken af stejle skrænter. Stedet er meget yndet som udflugtsmål for de mange sommerhusgæster 
der bebor sommerhusområdet umiddelbart syd herfor. 
 

Skovarealer Naturarealer m.v. Andre arealer 
  Hede 39,1 Andet  0,2
  Strandbred 4,5  
  Mose 13,1  
I alt  56,7  0,2

   56,9
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Geologi og jordbund 
De stejle, blottede skrænter ud mod Kattegat viser nogle af Læsøs fineste lagprofiler. Nederst ler fra 
Yoldiahavet, dernæst et sten og gruslag fra Stenalderen, derefter 6 meter fint havsand fra sen 
Bronzealder og øverst i klinten findes igen sten, grus og groft sand fra Jernalderen. Lagene i klinten ved 
Bansten Bakke fortæller Læsø tidlige dannelseshistorie. Selve arealet er hævet havbund med pålejrede 
flyvesands formationer. Kridemands Dal er en ca. 1 kilometer lang vindrende, hvis bund er brolagt med 
flade, svagt vindpolerede sten. Man må forestille sig, at det fine havsand mellem de ældre 
stranddannelser er blevet eroderet bort af vinden indtil brolægning med sten har standset sandflugten og 
vegetationen kunne indvandre. 
 
Landskab 
Overvejende åbent med spredte bevoksninger og krat og dværgbuske. Meget fine udsigtsmuligheder 
både over hav og land. 
 
Skoven 
Egentlig skovbevoksning er ryddet i 2001. Hele området holdes (bortset fra spredte holme og krat) 
skovfrit og åbent. 

Friluftsliv 
Nordmarken er med sine 12.000 besøg om året noget mindre besøgt end Læsø Plantage. Dette tal har 
formentligt ændret sig noget efter at der er anlagt en sti fra sommerhusområdet syd for Nordmarken og 
ud til Banstens Bakke. Herfra leder en trappe ned til stranden. For enden af Banstensvejen er der anlagt 
en P-plads. Der findes speciel handicapparkering og en handicaptilpasset sti fører ud til et udsigtspunkt 
helt ude ved skrænten, hvor der også er en trappe. Der er tilfredshed med områdets standard, kun et lille 
ønske om en primitiv overnatningsplads. Folk kommer især for at nyde stranden, men en stor del har 
også overdrevet som en af hovedårsagerne til at besøge Nordmarken (se figur nedenfor). 
 
Naturtype besøgt i Nordmarken i forhold til gennemsnit for SNS Vendsyssel. 
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Natur 



Skrænten giver mulighed for et utroligt udsyn over både stranden, havet og den bagvedliggende hede, 
som afgræsses af Galloway kreaturer. Vegetationen på hedearealerne består hovedsageligt af Hedelyng 
og revling på de tørre steder og klokkelyng, mosebølle, porse samt indslag af klokke-ensian i de fugtige 
lavninger.  
 

 
Sandhveps er knyttet til de tørre lavhedearealer 

 
 
Lavhede med mange sjældne arter, bl.a. Sne-Kruslav.  

Kulturmiljø 
Her findes sagnstenen ”Lille Bansten” lige i havstokken og i vandet, et stykke fra kysten, altså uden for 
distriktets areal, ligger ”Bansten”, ligeledes en sagnsten. Et enkelt fund i Det Kulturhistoriske 
Centralregister. 

Gældende udpegninger 

Regionplanlægning 
Udpegninger i Nordjyllands Amts regionplan (2005): 
Regionalt naturområde. Særligt værdifuldt landskab. Økologiske forbindelser og beskyttet natur. 
Geologisk beskyttelsesområde og geologisk interesseområde.   

Internationale beskyttelsesområder 
Hele arealet ca. 57 ha ligger i Natura2000 område nr. 10 (Holtemmen, Højsande og Nordmarken), der 
består af habitatområde nr. 10. (Natura2000 kode: DK00FX118). Habitatområdet er især udpeget for at 
beskytte en række af kystklitternes naturtyper, i denne del især 2130 gråklit og 2140 klithede. Klitheden 
i habitatområdet udgør 5,5 % af klithederne i habitatområderne i den kontinentale biogeografiske region 
i Danmark. Gråklitten rummer en meget artsrig lavvegetation. 



Fredninger og vildtreservater 
Den nordlige del langs kysten er sammen med omkringliggende arealer fredet ved 
Overfredningsnævnets kendelse af 27. maj 1963 (Reg. 287000). Arealet er ca. 17 ha. Fredningens 
formål er dels at sikre og bevare de forskellige biotoper og at sikre det landskabelige helhedsindtryk. 
Tilstanden på fredningstidspunktet søges bevaret. Arealerne må ikke beplantes, opdyrkes, afvandes, 
planeres eller bebygges. Ingen hegn ud over alm. landbrugshegn. Bestemmelser om naturpleje. 

Jagt 
Der udøves ikke jagt på arealerne. 

Fiskeri 
Der er intet fiskeri på arealet (med undtagelse af lystfiskeri fra kysten). 
 

Målsætninger 

Friluftsliv 
Arealet skal fortsat give rekreative muligheder for både fastboende, sommerhusejere og turister. De 
eksisterende anlæg (to trapper, P-plads samt handicaptilpasset sti ud til klinten) vedligeholdes og 
udbygges evt. i samråd med de lokale sommerhusejere. Det overvejes om der skal anlægges en primitiv 
overnatningsplads. 

Natur 
Plejes fremover som åben natur, med mulighed for de store udsigter intakt. Dette gøres primært med fast 
afgræsning af distriktets Galloway, samt periodevise supplerende motormanuelle rydninger.  Enkelte 
krat og spredte holme af bl.a. skovfyr bibeholdes af hensyn til dyreholdet. 

Kulturmiljø 
Information om de to sagnsten.  

Landskabsplan 
Støttes af formålet for Naturen ved at holdes åbent så udsyn mod nord over Kattegat bevares. 
 

Plan og konsekvenser 

Friluftsliv 
Der er planlagt vedligeholdelse af de nyanlagte handicapvenlige anlæg, og der vil efter vurdering evt. 
anlægges en primitiv overnatningsplads. 

De store åbne flader er bibeholdt intakte og evt. forbedret med hensyn til naturværdier og 
landskab 
Uønsket opvækst fjernes. 
 


	Nordmarken (skov nr.  12)
	Beskrivelse
	Generelt
	Geologi og jordbund
	Friluftsliv
	Natur
	Kulturmiljø

	Gældende udpegninger
	Regionplanlægning
	Internationale beskyttelsesområder
	Fredninger og vildtreservater
	Jagt
	Fiskeri

	Målsætninger
	Friluftsliv
	Natur
	Kulturmiljø
	Landskabsplan

	Plan og konsekvenser
	Friluftsliv
	De store åbne flader er bibeholdt intakte og evt. forbedret med hensyn til naturværdier og landskab



