Faktaark og arealbeskrivelse
Bilag til jagtlejekontrakt for Bunken Klitplantage.
Naturstyrelsen Vendsyssel

Areal
Jagthytte
Kvote kronvildt
Kvote dåvildt
Kvote råvildt
Jagtdage efterår
Max antal deltagere
1. fællesjagt (tidligste dato)
Enkeltmandsjagtdage
Tårne og stiger
Fodring

630 ha
Ja i forbindelse med fællesjagter.
Kronvildt er ikke omfattet af kontrakten og må ikke
nedlægges
5 stk – då, kalv og spidshjort, dog max 2 spidshjorte.
24 stk
5 fællesjagtdage
25 pr. jagtdag
1. oktober
Ja, bukkejagt fri, 100 efterår (jf. kontrakt)
Placering og materialer efter aftale med udlejer
Fodring af vildt er forbudt

Arealbeskrivelse
Bunken består af ca 120 ha klithede mod sydvest og ca 500 ha skov. Hovedtræarterne er Bjergfyr (primært mod vest) og skovfyr (primært
mod øst), samt sitkagran og løv. I øst findes større arealer i vedvarende græs, som slås årligt. Områder med løvtræ primært eg og birk også i
øst. Der er 3 mindre søer i østlige del.
Arealet gennemskæres af jernbanen til Skagen. Den østlige afgrænsning er hovedvejen til Skagen.

Skovdrift og naturpleje
Der vil på arealet forekomme forskellige driftsopgaver som skovning, flishugning, plantning m.v.. Nykulturer kan blive indhegnet. Der
foretages forskellige naturplejetiltag på arealet, herunder hedeafbrænding.

Publikum
Den nationale cykelrute løber i gennem området fra nordøst til sydvest. Der er 2 rideruter i området ligeledes fra nordøst mod sydvest. Der
er i perioder en del publikum i området (sommer og tidlig efterår). Bunken Camping og Råbjerg Mile Camping grænser op til arealet og
derfra er der en del gæster i sommerhalvåret. Der er fri teltning i den østlige del af plantagen. Der er en shelterplads umiddelbart syd for
Råbjerg Mile samt et madpakkehus og primitiv lejrplads ifm trinbrættet ”Bunken” ved jernbanen.

Øvrige forhold
Lejer har adgang til at benytte mødelokale i Bunkenhus, Råbjergvej 73 i forbindelse med jagt. Den centrale del af området har 37 bunkers.
Disse er forbundet med asfaltvej fra Råbjergvej. Der er kørsel på hverdage på disse veje i forbindelse med brugen af bunkerne.

