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Vurdering, prioritering og beslutning af fremtidig drift af overgangszonearealer: 
 
Område 3-3. Stenbjerg 
Vurdering i forhold til de 
landskabelige værdier 

Den store afblæsningsflade, som overgangszone ligger i nordkanten af, bør i høj grad være 
et åbent klithede areal. Derfor foreslås overgangszonen på længere sigt delvis åbnet ved 
rydning. Grøfter kan i den forbindelse sløjfes og den naturlige hydrologi genskabes. En 
skovprocent på ca. 50%, vil være ønskeligt, og hvori kan eg , østrigsk og skovfyr anvendes 
som erstatning for nogle af de ensartede bjergfyr-områder. 

Vurdering i forhold til de 
biologiske værdier 

I første omgang bør klitsøerne i overgangszonens syd- og vestrand frilægges. 
Herefter bør overgangszonens grøfter sløjfes, hvilket bør være uproblematisk, da de 
alle leder mod øst. Der vil herved kunne ske en værdifuld forøgelse af arealet med 
såvel permanente søer og tidvis vanddække som fugtig klithede. 

Vurdering i forhold til de 
friluftsmæssige værdier 

Området benyttes typisk af den enlige vandrer, der vil opleve natur og landskab væk 
fra etablerede stier. Vestkyststiens vandretur går gennem området på Redningsvejen 
og cykelruten lige øst herfor på Istrupvej. 

Vurdering i forhold til de 
skovbrugsmæssige/ 
økonomiske værdier 

Plantagen fungerer som værnskov for de østfor liggende bevoksninger. Herudover er 
der ingen skovbrugsmæssige eller økonomiske værdier i området bortset fra jagten. 

Prioritering og beslutning De naturmæssige og landskabsmæssige værdier prioriteres højest. 
Store rydninger i den vestlige del er gennemført i de senere år ligesom flere grøfter er 
lukket. 
Rydninger af bjergfyr forsættes i fugtige områder og nogle markante højere 
klitpartier, så der opstår et varieret landskab med åbne sletter og mindre søer - heraf 
nogle kun vandfyldte i vinterperioden. Skovbevoksede holme bevares så der dannes 
et overgangslandskab fra plantage til åben klithede. 

Konkrete forslag i 
indeværende 
driftsplanperiode 

Vestlige del af afd 282 og 286 ryddes for at genskabe klitter og klithede, i alt ca 30 
ha. 
Fugtige områder i afd 285 ryddes, ca. 5 ha 
Grøfter lukkes i områder efterhånden som de ryddes. 
Ekstensiv introduktion af eg og birk i udvalgte områder jævnfør 
skovudviklingstypekort. 

 



Område 4-3. Stenbjerg 
Vurdering i forhold til de 
landskabelige værdier 

Den kuperede overgangszone udgør på mange måder en overgang, dels mellem den 
flade klithede mod vest og det bølgede agerlandet mod øst. Dels mellem det offentligt 
ejede og det privat ejede. Området foreslås på længere sigt ryddet for store dele af 
bevoksningen, så klitterne bliver synlige og så udsynet til klitheden mod vest 
genskabes, både fra vejen og fra klitterne. Skovprocent ca. 15%, i punktstruktur, ved 
bevarelse af bjergfyrtæppe på enkelte klitter. 

Vurdering i forhold til de 
biologiske værdier 

Nedenstående er en tilføjelse vedr. det landskabelige: 
Her er vel en af de meget få muligheder for, ved beskeden rydning, at skabe direkte 
sammenhæng mellem klithede og landbrugsland. En sammenhæng som naturligvis har 
fandtes overalt før plantagernes tid og som her vil kunne komme til opleves fra toppen af 
det smalle klitparti, hvis der skabes udsigt over hhv. den flade Stenbjerg-Hvidbjerg Hede i 
vest og landbrugslandet i øst. 

Vurdering i forhold til de 
friluftsmæssige værdier 

Den smalle kommunevej Istrupvej går gennem området på hvilken Vestkyststiens 
cykelrute går. 
Vejen og området benyttes af både lokale og langdistance turister. 

Vurdering i forhold til de 
skovbrugsmæssige/ 
økonomiske værdier 

Der er ingen skovbrugsmæssige eller økonomiske værdier af betydning. Plantagen 
støder op til flere private natur- og plantage arealer og et vist nabohensyn må udvises. 
Der er betydelige jagtmæssige interesser. 

Prioritering og beslutning De landskabelige værdier og biologiske interesser prioriteres højest. Bevoksningen 
vest for udsigtspunktet Hvidbjerge fjernes. Mod nord på Tordenvands bakker bevares 
et større parti med bjergfyr. 
 

Konkrete forslag i 
indeværende 
driftplanperiode 

Rydning af del af bjergfyrbevoksning 290e på vestsiden af Hvide Bjerge, ca. 10 ha 



Område 7-1. Stenbjerg 
Vurdering i forhold til de 
landskabelige værdier 

Det brændte areal mod øst: De markante terrænformationer mod øst bør fremhæves, 
så det brændte areal holdes åbent fra det højeste punkt og ned over skrænten og over 
det flade stykke. Her kan den naturlige hydrologi genskabes evt. sammen med et 
gravet vandhul/sø og sløjfning af grøfter. Der bør etableres et løvtræsbælte mod vest, 
hvor såret ind mod den tilbagestående nåletræsbevoksning stadig står. Den nye udsigt 
fra klitparablen mod nord bør bevares åben. Resten af overgangszonen – en del af 
den store afblæsningsflade – bør på længere sigt åbnes meget, så klitheden kan 
genskabes. Grøfter bør lukkes og den naturlige hydrologi bør genskabes. 
Skovprocent ca. 50% 

Vurdering i forhold til de 
biologiske værdier 

Enig i ovenstående, som vil understøtte og udbygge de biologiske værdier. 

Vurdering i forhold til de 
friluftsmæssige værdier 

Der er kun få friluftsmæssige værdier i området. 

Vurdering i forhold til de 
skovbrugsmæssige/ 
økonomiske værdier 

Området har lav bonitet, men dog med en betydende produktion af flis. Hovedparten 
af området er indenfor de sidste 20 år konverteret fra bjergfyr til bevoksninger med 
skovfyr, sitkagran, fransk fyr og contortafyr og repræsenterer en vis 
skovbrugsmæssig værdi. 

Prioritering og beslutning Området afvandes mod vest. På sigt vil rydning / grøftelukning således kunne ske 
startende opstrøms grøfterne og efterhånden som vedmassen afvikles udbygges 
nedstrøms. 
Branden i 2004 har påvirket området kraftig, hvilket nu kan udnyttes til at give 
området et større naturindhold. 
Det uskadte område mod vest drives som almindelig skov, som dog på længere sigt 
kan ryddes delvis, hovedsagelig i fugtige partier. 
Det brændte kuperede område mod sydøst henlægges til urørt skov. 
Det brændte flade parti mod nordøst ryddes og grøftesystemet lukkes, så der kan 
opstå fladvandede temporære søer. 

I indeværende 
driftsperiode prioriteres 

 Afd. 209, 210 og en del af afd. 211 ryddes, ca. 40 ha. 
Grøftesystemet lukkes i den vestlige ende af det ryddede areal. 
Der etableres løvtræ i overgangen fra det brændte areal til det bevoksede areal. 
Brændt klitparti i afd. 241 e ryddes, ca. 7 ha. 
 

 



Område 8-1. Stenbjerg 
Vurdering i forhold til de 
landskabelige værdier 

Denne overgangszone er højtliggende (på morænen) og består af mange klitter og 
samtidig mange fortidsminder/gravhøje delvis sløret af skov. Det kan være svært 
landskabeligt at se dem. Disse klitter og fortidsminder bør i højere grad blive mere 
synlige på en sammenhængende måde. Da området er højtliggende vil en delvis 
rydning give mulighed for at se ud over det store åbne areal, som er brændt i 2004, og 
videre ud over klithedelandskabet og havet. Skovprocent 25% og med stort indhold 
af skovfyr og eg. 

Vurdering i forhold til de 
biologiske værdier 

Ingen særlige bem., men det ovf. Skitserede vil på sigt være af biologisk værdi med 
udvidelse af klithede og mere naturnær skovtype. 

Vurdering i forhold til de 
friluftsmæssige værdier 

Området har høj friluftsmæssig værdi. Flere meget benyttede afmærkede vandreture 
går gennem området. Benyttes til formidling af landskab og kultur. 

Vurdering i forhold til de 
skovbrugsmæssige/ 
økonomiske værdier 

Sandlaget over morænen er her stort og der er ingen betydende skovbrugsmæssige 
eller økonomiske interesser udover de jagtmæssige. 

Prioritering og beslutning Kultursporene (gravhøjene) og de landskabsmæssige værdier prioriteres højest. Det 
centrale område omkring gravhøjene friholdes helt for træer bortset fra enkelte 
solitære træer.  Skovpartier med skovfyr og eg skal afløse den eksisterende 
bevoksning i mindre områder, hvor landskab og udsigt ikke sløres. 

Konkrete forslag i 
indeværende 
driftsplanperiode 

Rydning af den del området som er brændt i 2004. svarende til nordlige del af afd. 
211 a, ca. 5 ha.  
 

 


