
Pirups Hvarre (skov nr.  77) 
 

Beskrivelse 
 
Generelt 
Pirups Hvarre består af to arealer. Et ret lille areal, der er klit og hede, ved stranden. Det er egentlig 
Pirupshvarre, hvilket betyder den slette/mark, der ligger ved Pirup. Det andet areal er Bredbjerg, der 
ligger oven for kystskrænten. Det er et gammelt hedeområde, der er fredet sammen med Pirupshvar-
re. 
 

Skovarealer Naturarealer m.v. Andre arealer 
Gran 3,5 Hede 27,3 Vej 0,2
  Strandbred 1,7  
I alt 3,5 29,0  0,2

   32,8
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Arealerne er erhvervet i 1981 forbindelse med fredningen. 

Geologi og jordbund 
Den vestlige lod er hævet havbund med overlejret flyvesand. Den østlige del ligger ovenfor litori-
nahavskrænten og underlaget for flyvesandet er istidsaflejringer. Litorinaskrænten er særdeles tyde-
lig og stejl. Flyvesandet har meget varierende tykkelse. I den gamle kystskrænt, der ligger lige uden 
for statens areal, har tidligere været en lergrav og et lille teglværk. 



 
 
Landskab 
Den vestlige lod, Pirupshvarre, er klithede, og har høj prioritet. Arealet er desværre så lille, at det er 
svært at tale om et landskabselement. Det ligger smukt mellem et par småbække og giver da et brud 
i sommerhusrækken. Den østlige lod, Bredbjerg er et hedeareal. Det er ret fladt med nogle klitter 
hist og her. Arealet er delvist omkranset af sitkahegn- og sommerhuse. 
 
Hele området er vurderet til høj landskabelig værdi. 
 
Skoven 
Ingen bevoksning er udover småholme og læbæltet af sitkagran. 

Friluftsliv  
Arealerne fungerer som friarealer i området. Bredbjerg er gennemskåret af flere stier, der breder sig 
over arealet. Færdselen er stor på grund af de nærliggende sommerhusområder. 
 
Natur 
Klitheden på Pirupshvarre er botanisk mest lynghede. Gråklit og klithede med især hjælme, 
sandstar, bølget bunke, lyng, revling og krybpil. Arealet er meget forstyrret, idet der er færdsel på 
stranden på vestsiden og delvis veje langs de tre andre sider. Dog er der ikke ret meget færdsel på 
selve heden. Bredbjerg er også lynghede med et par holme af sitkagran og er omgivet af et gam-
melt læhegn af sitkagran. Der er problemer med tilgroning med rynket rose. Desuden er der en vis 
selvsåning af nåletræer. 
 

Gældende udpegninger 

Regionplanlægning 
Udpegninger i Nordjyllands Amts regionplan (2005): 
Området er udpeget som naturområde. Vandløb i skoven er målsat til forureningsgrad II. Økologi-
ske forbindelser. Beskyttet natur. 

Internationale beskyttelsesområder 
Ingen.  

Fredninger og vildtreservater 
Arealet er sammen med omkringliggende arealer i sin helhed fredet ved Overfredningsnævnets 
kendelse af 21. november 1980 og tillæg d. 18. marts 1981. Reg. nr. 07200.000. Arealet er 33 ha. 
Fredningens formål er dels at sikre og bevare de forskellige biotoper, sikre almenhedens mulighed 
for ophold og færdsel, og at sikre det landskabelige helhedsindtryk. 
Tilstanden på fredningstidspunktet må ikke ændres. Der må ikke foretages opdyrkning af udyrkede 
arealer eller tilplantning. Ingen terrænændringer eller bebyggelse og teltslagning. Ridning på skræn-
terne er forbudt. Bestemmelser om landskabspleje. 

Jagt 
Er ikke udlejet – det lille areal friholdes helt for jagt, og det store er i princippet også friholdt.  Her 
er overvågning og forebyggelse af ”fremmed” jagtudøvelse dog nødvendig. 
 



Målsætninger 

Friluftsliv  
Publikums adgang til og anvendelse af arealet tilrettelægges, og det skal gøres synlig, at arealet stil-
les til rådighed af SNS Vendsyssel.   
 
Natur 
Lyngheden på Bredbjerg bør forsøges bibeholdt, om end det nok bliver svært på grund af publi-
kumsslid. Selvsået nåletræ og rynket rose fjernes. Sitkaholmene ryddes. 
 
Landskabsplan 
Pirupshvarre bør henligge åben som nu.  
Bredbjerg. Lyngheden skal vedligeholdes så den bevares åben. 
 

Plan og konsekvenser 

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

- Stisystemet renoveres. 
- P-plads overvejes. 
- SNS synlighed etableres. 

Natur 
Klitnaturen bevaret åben. Invasive arter bekæmpet. 

Landskab 
Lyngheden bør vedligeholdes. De store sitkahegn, der omkranser Bredbjerg, bør fjernes, i hvert fald 
på nordvestsiden, hvor fredningen også gælder naboarealer. Disse arealer har en naturlig visuel 
samhørighed og burde ikke adskilles af et bastant hegn.  
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