
Areal ved Sulbæk (skov nr.  66) 
 

Beskrivelse 

Generelt 
Arealet ved Sulbæk ligger ca. 4 km. nord for Sæby, 400 m fra kysten ved Kattegat. Områdets 
sammensætning pr. 1/1 2007 og beliggenhed fremgår af nedenstående tabel og kort. 
 

Skovarealer Naturarealer m.v. Andre arealer 
  Krat 3,2 Slette 0,7
   Andet (hus) 0,5
I alt  3,2  1,2

   4,3
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Arealet ved Sulbæk blev overdraget til staten i forbindelse med nedlæggelsen af 
fredningsplanudvalgene i 1977. 
 
Fredningsplanudvalget erhvervede arealet i 1962 for at sikre et offentlig rekreativt område i 
forbindelse med et fredet område og en badestrand. 
 



Geologi og jordbund 
Sulbæk ligger i et strandvoldslandskab, der er dannet i takt med, at Stenalderhavet har trukket sig 
tilbage. Arealet ligger således på en Litorinaflade med flere terrasseniveauer, der dog mange steder 
er overføgen med flyvesand. Sulbækken følger arealets nordkant, men bækken forlægges derefter 
lidt mod syd, hvilket sandsynligvis skyldes en sydgående kystnær strøm.  
 
Sulbæk ligger i centrum af det nationale geologiske interesseområde nr. 4. Sulbæk er en instruktiv 
lokalitet at bruge som udgangspunkt, hvis man vil studere terrasseniveauer afsat først af det 
senglaciale Yoldiahav og senere det af postglaciale Litorinahav. 
 
Landskab 
Mod vest hvor arealet grænser op til Frederikshavnsvejen står et ældre læhegn af nål, som bevares 
for at skjule arealet fra hovedlandevejen. Mod nord afgrænses arealet af Sulbækken og mod syd af 
Kratvej, som også er adgangsvejen til området. Umiddelbart øst for statens areal ligger en offentlig 
parkeringsplads. Arealet er overvejende gl. overdrev og hede under tilgroning med flere 
enkeltstående flotte skovfyr.  
 
Skoven 
Der findes nogle mindre krat på området, men egentlig skov er her ikke tale om. Specielt er der et 
markant slåenkrat, som efter afgræsningens er ophørt, synes at brede sig. 

Friluftsliv 
De ca. 7.000 årlige besøg til området, er hovedsageligt rettet mod stranden, men skoven omkring og 
Sulbækken trækker også en del folk. 
 
Da der kun er svaret på 8 spørgeskemaer ved undersøgelsen i 1997 kan der ikke siges noget med 
sikkerhed, men disse 8 giver udtryk for et ønske om flere faciliteter i området.  
 
P-pladsen ligger på privatfredet område og passes af Frederikshavn kommune. Der er i statens 
bygning adgang til toiletter. 
 
Der er et stiforløb på arealet. 
 
Natur 
Arealet er under tilgroning med eg, røn og gyvel og bør slås eller afgræsses for at bevare det som  
overdrev og hede med slåenkrat, ene, gamle skovfyr, el langs bækken m.v.  

Kulturmiljø 
Ingen fortidsminder. 

Bygninger 
På arealet findes et hus, der er lejet ud til fremmede. I huset ligger offentlige toiletter, der passes af 
lejerne. 
 

Gældende udpegninger 
 



Regionplanlægning 
Udpegninger i Nordjyllands Amts regionplan (2005): 
Området er udpeget som naturområde. Geologisk beskyttelses- og interesseområde. Vandløb i 
skoven er målsat til forureningsgrad I-II. Beskyttet natur. 
 

Internationale beskyttelsesområder 
 

Fredninger og vildtreservater 
Arealet er i sin helhed fredet ved Kulturministeriel Erhvervelse af 1. marts 1962. Reg. nr. 
03068.000. Arealet er ca. 4 ha. Arealet øst herfor er fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af 7. 
februar 1964. Fredningens formål er at sikre almenhedens mulighed for ophold og færdsel og at 
sikre det landskabelige helhedsindtryk. Tilstanden på fredningstidspunktet skal bevares. Der må 
ikke græsse tyre og vilde kvier i klitten. 

Jagt 
Der forekommer ingen. 
 

Målsætninger 

Friluftsliv 
Der bør ses på muligheden for at opsætte borde og bænke et passende sted i området. Det bør 
ligeledes overvejes om der skal indrettes en grillplads med evt. shelter i tilknytning til den nationale 
cykelrute ”Østkystruten”. 
 
Natur 
Arealet plejes i henhold til den i marts 2006 af Nordjyllands Amt udarbejdede plejeplan dvs. ved 
rydning af uønsket opvækst og enten afgræsning eller slåning. 
 
Køb og Salg 
Det bør overvejes at lade arealet overgå til Frederikshavn Kommune evt. i forbindelse med 
mageskifte.  
 

Plan og konsekvenser 

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

- Det undersøges om der er behov for evt. at etablere en grillplads og opsætte borde og bænke 
i området. 

-  Reetablering af stier i området. 
- Det skal overvejes, om der skal anlægges en ”strække-ben sti” i området. 
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