
Kærsgård Strand (skov nr.  46) 
 

Beskrivelse 

Generelt 
Området er et klitområde, beliggende ved Skagerrak mellem Hirtshals og Lønstrup, syd for Liver 
Å’s udløb. Områdets sammensætning pr. 1/1 2007 og beliggenhed fremgår af nedenstående tabel og 
kort. 
 

Skovarealer Naturarealer m.v. Andre arealer 
  Hede 27,1  
  Klit 7,6  
  Strandbred 10,3  
I alt 0,0 45,0  0,0

   45,0
 

 
© Kort & Matrikelstyrelsen 
 
Kærsgård Strand blev overdraget til staten i forbindelse med nedlæggelsen af 
fredningsplanudvalgene i 1977-78. 

Geologi og jordbund 
Kærsgård Strand består af en stribe havklitter ud mod Skagerrak. De højeste klittoppe når op i 12 og 
15 meters højde over havniveau. 
 
Landskab 



Området består af strandbred, hvide og grønne klitter samt klithede.  
 

Friluftsliv 
De ca. 29.000 årlige besøg som kommer til stranden ønsker iflg. ”Friluftsliv 98” bedre toiletforhold, 
men er ellers tilfredse med facilitetsniveauet på stedet. Der er en parkeringsplads i området nordlige 
del. Den tidligere redningsvej til havet er sandet til. Stranden er en rolig strand uden faciliteter 
udover parkeringspladsen. 
 
Faciliteter ved Kærsgaard strand 
Facilitet Information Pladser Veje og stier 
Vandresti   1 
Vandresti-pæl   5 
 

Natur 
Distriktets klitareal ved Kærsgård Strand indgår i EF-Habitatområde 6 – Kærsgård Strand, 
Vandplasken og Liver Å. De forekomne naturtyper og arter er anført i udpegningsgrundlaget 
nedenfor.  
 

 

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 
44,1 ha ligger i Natura2000 område nr. 6 (Kærsgård Strand og Vandplasken og Liver Å), der består 
af habitatområde nr. 6. 
 
Habitatområde et udpeget for at beskytte en række arter og naturtyper i klit, mose og sø. 2110 
forstrand og klitdannelse, 2120 hvide klitter, 2130 grå og grøn klit, 2160 kystklitter med havtorn, 
2190 fugtige klitlavninger, 2250 kystklitter med ene, 3130 næringsfattige søer med små amfibiske 
planter på bredden, 3140 kalkrige søer med kransnålealger, 7220 kildevæld, Kildevælds-
vindelsnegl, Hedepletvinge (uddød), Odder og Mygblomst. 



Fredninger og vildtreservater  
Arealet (afd. 876) er sammen med omkringliggende arealer i sin helhed fredet ved 
Overfredningsnævnets kendelse af 12. marts 1962. Reg. nr. ? Arealet er 45 ha. Fredningens formål 
er at sikre og bevare de forskellige biotoper samt at sikre det landskabelige helhedsindtryk. 
Arealerne skal bevares i deres naturlige tilstand. Arealerne må ikke yderligere beplantes, bebygges, 
planeres, opfyldes eller opdyrkes. 

Der er ingen vildtreservater. 

Målsætninger 

Friluftsliv 
Området er udgangspunkt for strandbesøg. Hidtil har området været prioriteret som stillestrand og 
derfor uden andre faciliteter end en P-plads. Denne status skal genovervejes. 

Natur 
Bevaring af åbne naturtyper, som helt overvejende ikke har behov for pleje. Der bør dog være 
opmærksomhed på, at del af området ikke på sigt gror til med buske, og særligt bør der sættes 
umiddelbart ind overfor rynket rose, som hidtil kun findes i få, mindre grupper. Alle tiltag i området 
skal foregå i overensstemmelse med Danmarks Miljøundersøgelsers kriterier for gunstig 
bevaringsstatus for naturtyper omfattet af EF-habitatdirektivet.  

Landskabsplan 
Målet er at bevare strand- og klitområdet åbent. 

Plan og konsekvenser 

Friluftsliv 
SNS Vendsyssel vil arbejde for at der bl.a. gennemføres følgende i planperioden: 

- Området fortsættes som stillestrand område, hvorfor den gamle redningsvej ikke holdes 
åben. Herved holdes stranden fri for biler bortset fra dem som kommer til området fra en 
anden strandnedkørsel. 

- Det skal overvejes om der bør opsættes et toilet i tilknytning til P-pladsen. 
- Der opsættes information på P-pladsen. 

Natur  
Området bevaret åbent evt. bekæmpet for invasive arter. Indgår i Natura2000 plan. 

Landskab 
Fjerne uønsket opvækst. 
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