
Solsbæk Strand (skov nr.  67) 

Beskrivelse 

Generelt 
Solsbæk Strand er beliggende ca. 5 km. syd for Sæby ud til Kattegat. Områdets sammensætning pr. 
1/1 2007 og beliggenhed fremgår af nedenstående tabel og kort. 
 

Skovarealer Naturarealer m.v. Andre arealer 
Andet nåletræ 3,7 Hede 24,8 Vej 0,1
  Strandbred 8,2  
I alt 3,7 33,0  0,1

   36,8
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Solsbæk Strand eller Professorens Plantage som den også kaldes blev overdraget til staten i 
forbindelse med nedlæggelsen af fredningsplanudvalgene i 1977. 
 
Fredningsplanudvalget erhvervede arealet i 1972 med henblik på at sikre offentlig adgang til et 
opholds-, skov- og strandareal med tilhørende p-plads.  



Geologi og jordbund 
Solsbæk Strand ligger på en Littorinaflade, der er hævet efter Stenalderen. Jordarterne er flyvesand 
og havaflejret sand. Solsbækken løber i den tørvefyldte dobbe landværts for Solsbæk Strand arealet, 
og finder ud til Kattegat i den nordlige del af arealet, hvor der er et gab i kystklitrækken. 
 
Landskab 
Området er en del af et større klithedestrækningen. Statens areal afgrænses tydeligt af et 
sommerhusområde mod syd og af havklitter og forstrand ud mod Kattegat mod øst. Mod vest er 
områdets afgrænsning utydelig og går over i den øvrige del af Professorens Plantage, mod nord går 
området, umiddelbart nord for Solsbækken, over i anden åben natur. 
Området er vokset meget til og er mere lukket end åben. Der er en del trampestier i området. 
Landskabet er vurderet til at have middel værdi på grund af områdets tilgroede tilstand. Det er 
ligeledes vurderet særligt sårbart over for tilgroning med invasive arter som gyvel og rynket rose, 
men også bjergfyr er en trussel for de åbne klithedearealer. 
 
Skoven 
De små skovfyrbevoksninger på arealet ligger i forlængelse af en naboskov mod vest. 

Friluftsliv 
De ca. 6.000 som kommer til Solsbæk stand kommer langt overvejende for standen, men også for 
den bagvedliggende skov og den tilhørende hede.  
 
Der er relativt få besvarede spørgeskemaer ved ”Friluftsliv 98” undersøgelsen, så der kan ikke siges 
så meget ud fra de opgivne tal, men det bør dog undersøges om der er et bredt ønske bag den 
tendens som peger på et ønske om opsætning af et udkigstårn. Faciliteterne i området består af en 
raste- og P-plads med borde og bænke samt en toiletbygning. 

Natur 
Overvejende tørre kystnaturtyper med sandstrand, en smal hvid klit som undertiden eroderes af 
havet og forskellige stabiliserede klittyper (grå- og grønsværsklit, klithede). Desuden findes i 
sydvesthjørnet et lille parti med enebærklit, lige øst herfor et lille parti med løvklit og centralt i 
området mellem de to fyrrebevoksninger en grårisklit. Kun længst i nord langs Solsbækken findes 
våde naturtyper i form af ca. 300 meter vandløb og en smal, ret tør klitlavning. 
Området er generelt truet af tilgroning med invasive arter især gyvel, rynket rose, bjergfyr og andre 
nåletræer, men også af hjemmehørende træarter. Der er desuden meget gederams, som dels 
bortskygger den oprindelige vegetation, dels antyder et for højt næringsstofniveau. 
Statens areal ved Solsbæk Strand indgår i Habitatområde nr. 11, som er et af regionens mindste. 



 
Ansvarsarten Nikkende Kobjælde findes talrigt i klitterne ved Solsbæk 

Kulturmiljø 
Ingen fortidsminder. 

Bygninger 
Der er en toiletbygning i tilknytning til P-pladsen. Der er en aftale med Sæby Kommune om 
pasning af toiletbygningen. 
 

Gældende udpegninger 

Regionplanlægning 

Regionplanlægning 
Udpegninger i Nordjyllands Amts regionplan (2005): 
Området er udpeget som naturområde. Særligt værdifuldt landskab. Økologiske forbindelser.  

Internationale beskyttelsesområder 
34,2 ha ligger i natura2000 område nr. 11 (Solsbæk) der består af habitatområde nr. 11. 
 
Området er udpeget for en række af kystklittens naturtyper: 2130 gråklit, 2140 klithede, 2170 
kystklitter med gråris, 2190 fugtig klitlavning og 2250 kystklit med ene. 

Fredninger og vildtreservater 
Arealet er i sin helhed fredet ved Kulturministeriel Erhvervelse af 12. juni 1972. Reg. nr. ? Arealet 
er 31 ha. Fredningens formål er at sikre almenhedens mulighed for ophold og færdsel. Arealet er 
udlagt til offentligt opholdsareal. 



Naturskov 
Der forekommer ingen. 

Jagt 
Administreres af Skov- og Naturstyrelsen, men er i princippet friholt for jagt. 

Fiskeri 
Der forekommer ingen. 
 

Målsætninger 

Friluftsliv 
Området skal være offentligt friareal og besøgsområde for primært strandgæster.  

Natur 
Bevaring af åbne kystnaturtyper. De tre små enkeltforekomster af hhv. enebærklit, grårisklit og 
løvklit bevares dog som sådanne ved rydning af ikke-hjemmehørende arter. I de øvrige klittyper 
foretages grundig rydning af alle træer og buske.  
Alle tiltag i området skal foregå i overensstemmelse med Danmarks Miljøundersøgelsers kriterier 
for gunstig bevaringsstatus for naturtyper omfattet af EF-habitatdirektivet. 

Landskabsplan 
Måler er at genskabe et åbent klithedeareal, dog med de naturlige arter, som området er udpeget for 
som habitatområde. 
 

Plan og konsekvenser 

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

- Information om området etableres. 
- Det skal overvejes om ønsket fra ”Befolkningsundersøgelsen” om et fugletårn i området er 

relevant. 

Natur 
Kun hjemmehørende arter på arealet – resten herunder contortabevoksningen ved P- pladsen ryddes 
efter detaljeret plejeplan. 
Området fremstår som åben kystnatur 

Landskab 
Rydning af uønsket opvækst. Først og fremmest på de arealer, som aldrig har været tilplantet, 
herunder også i moseområdet ca. midt på arealet, dernæst på de øvrige arealer, som er tilplantede. 
En gruppe af skovfyr (1950) kan med fordel blive stående, dels fordi de er landskabelige flotte, men 
også for at undgå at Professorens Plantages afgrænsning ud mod Kattegat bliver en lige linje langs 
skel. 
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