
Videslet Engen (skov nr.  37) 
 

Beskrivelse 

Generelt 
Videsletengen er en ca. 13 ha stor næringsrig, fredet eng beliggende helt op til hovedvej 40 fra Fre-
derikshavn til Skagen ca. 3 km syd for Ålbæk  
Engen gennemskæres af en nord-syd gående grøft, som leder vand videre fra nabomatrikler i nord. 
Tidligere grøftesystemer på engen er nu sløjfet og vedligeholdes ikke mere. Dette betyder at de hy-
drologiske forhold til stadighed er gunstige for den flora som trives her. 
Engen går over i højere liggende og dermed mere tørre arealer mod syd med overdrevslignende flo-
rasammensætning. 
 

Skovarealer Naturarealer m.v. Andre arealer 
  Eng 13,1  

    
I alt 0,0 13,1  0,0

   13,1
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Geologi og jordbund 
Videslet engen er en flad slette af havaflejret sand. Det er hævet havbund, der grundet landhævnin-
gen nu er tørlagt. 



 
Landskab 
Åbent engområde, der mod nord er afgrænset af et tilsvarende – dog mindre – engområde. Og mod 
syd af et større engområde, der strækker sig længere østpå. Mod øst afgrænses engen af et sommer-
husområde og mod vest af landevejen. Engen har flere nord-syd gående linjer, som grøft og vej. 
Området er vurderet til at have landskabelig høj værdi og særlig sårbart over for en eventuel tilgro-
ning/lukning. 

Friluftsliv 
Der er ingen offentlig adgang til arealet, og der er på nuværende tidspunkt ingen friluftsmæssige ak-
tiviteter i området.  

Natur 
Videsletengen er en naturligt nærings- og stedvis kalkrig, fredet eng beliggende helt op til hovedvej 
40 mellem Frederikshavn og Skagen. Engen gennemskæres af en nord-syd gående grøft, som leder 
vand videre fra nabomatrikler i nord. Tidligere grøftesystemer på engen er nu sløjfet og vedligehol-
des ikke mere. Det betyder, at de hydrologiske forhold til stadighed er gunstige for den flora som 
trives her. Engen går over i højereliggende og dermed mere tørre arealer mod syd med overdrevs-
lignende florasammensætning. Artslisten er lang og indeholder flere sjældne arter, heriblandt flere 
gøgeurter samt disses krydsninger og den nordligste forekomst af Maj-Gøgeurt i Danmark. Engen 
er desuden biotop for den rødlistede og fredede dagsommerfugl Hedepletvinge. Der foregår løbende 
vegetationsanalyser i to tælleruder, som begge er frahegnede i orkidéernes blomstringstid. Hele are-
alet undtagen de to tælleruder afgræsses af Galloway kreaturer fra primo juni til ca. 1. november. 
Ca. 1. august åbnes tælleruderne og indgår herefter i græsningsarealet. Plejen begrænses i videst 
mulig udstrækning til kreaturafgræsning, men kan, hvis forekomsten af knopsiv breder sig for ag-
gressivt, også omfatte slåning. Det bør dog ske forsigtigt og med let materiel, da knopsiv tilsynela-
dende favoriseres af sammenpresset jordbund. Videslet Engen indgår i Habitatområde nr. 3 - Jerup 
Hede, Råbjerg og Tolshave Moser. Følgende naturtyper og arter, som indgår i det samlede habitat-
områdes udpegningsgrundlag, findes på arealet iflg. Nordjyllands Amts Natura 2000-basisanalyse: 
Type 7230 – Rigkær. Hedepletvinge. 

Kulturmiljø 
Ingen fortidsminder. 

Bygninger 
Ingen. 

Gældende udpegninger 

Regionplanlægning 
Udpegninger i Nordjyllands Amts regionplan (2005): 
Naturområde. Særligt værdifuldt landskab. Beskyttet natur. Geologisk beskyttelsesområde og geo-
logisk interesseområde.   

Internationale beskyttelsesområder 
 
EF-habitatområde nr. 3. ”Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave Mose”  
Natura2000 kode: DK00FX342. 
12,8 ha ligger i natura2000 område nr. 3 (Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave Moser), der består af 
fuglebeskyttelsesområde nr. 6 og habitatområde nr. 3. Videslet Engen er udelukkende placeret i ha-
bitatområde.  
 



Habitatområdet som helhed er primært udpeget for at beskytte en række næringsfattige mose og he-
de naturtyper. Videslet Engen udgør en anderledes hjørne af området og af udpegningsgrundleget 
forekommer her 6230 artsrigt surt overdrev, 7230 rigkær og 91E0 ellesump, samt en pæn bestand af 
Hedepletvinge. 
 

Fredninger og vildtreservater 
Den vestlige 2/3 af arealet er fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af 14. december 1982. Reg. 
nr. 748000. Arealet er 13 ha. Fredningens formål er at sikre og bevare de forskellige biotoper. 
Engområdet skal bevares som en botanisk lokalitet. Arealerne må kun anvendes til moderat græs-
ning, høslet eller anden driftsform, som bevarer plantelivet på engen. Arealerne må ikke afvandes, 
beplantes, bebygges, gødskes og sprøjtes og der må ikke foretages terrænændringer. 

Jagt 
Der er ingen jagt på arealet. 
 

Målsætninger 

Friluftsliv 
Selvom der ikke er offentlig adgang til arealet, vil SNS Vendsyssel formidle naturplejeindsatsen i 
området. 

Natur 
Bevaring af åben, velplejet eng med bl.a. mange gøgeurter. Plejen foretages primært ved afgræsning 
med kreaturer suppleret med høslæt efter behov. 

Landskabsplan 
Målet er at bevare området åbent og med naturlig hydrologi. 

Plan og konsekvenser 

Friluftsliv 
- Der kan evt. anlægges en rasteplads med information om den naturplejeindsats, som SNS 

Vendsyssel laver i området. 
- Information om områdets natur på styrelsens hjemmeside. 

Natur 
Engen holdt åben og specielt orkidesamfundet holdt intakt.  

Landskab 
Fjerne eventuel opvækst. 
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