Mulig Naturnationalpark Skagens
Odde/Bunken
Områdets historie
Bunken Klitplantage ligger på Skagen Odde ca. 10 km syd for
Skagen. Det meste af arealet blev fra 1888-1900 overdraget
Klitvæsenet af Skagen Kommune for at sikre den nyanlagte
jernbane mellem Skagen og Frederikshavn mod tilsanding.
Siden er flere arealer i tilknytning erhvervet bl.a. Råbjerg
Mile.

Beskrivelse af området
Bunken Klitplantage ligger på flyvesandsdækket hævet
stenalderhavbund. Området er en flad klitslette, hvorpå der
navnlig i den vestlige del findes talrige veludviklede
parabelklitter.

Nuværende anvendelse i ha

Figur 1. Forslag til mulig Naturnationalpark Skagens
Odde/Bunken på 923 ha.

Natur

Området udgør ca. 923 ha og består af vidtstrakte
og sammenhængende klitområder på Skagens
Odde. I den sydlige del af området findes
Nordeuropas største vandremile, Råbjerg Mile og
vest for denne den særprægede afblæsningsflade,
hvorover Råbjerg Mile har passeret. Den lysåbne
natur, der udgør omtrent halvdelen af området
består af fugtige klitlavninger, næringsfattige søer
og mange forskellige klit- og hedetyper.
Den skovbevoksede del af området har skovfyr
som den dominerende træart efterfulgt af bjergfyr.
Løvtræandelen er relativ lav. Nåleskovsarealet
omfatter i dag godt 29 ha af de oversøiske træarter
sitkagran (25 ha) og contortafyr (4 ha), som skal
afvikles på sigt.
I området findes der flere naturtyper, som i kraft
af deres store arealmæssige udstrækning eller
deres høje naturkvalitet er af international
betydning. Således forekommer en stor del af
regionens grå klitter, klitheder, klitlavninger og
aktive vandremiler i området.
Området er et vigtigt område for flere ynglende
fuglearter på Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1.

Løvskov

6

Nåleskov

350

Lysåben natur

395

Våde naturtyper

172

Total

923

Hegnslængde

15,5 km

Særlige arter
Hedepletvinge og strandtudse. Området rummer nogle af de
største danske bestande af de sjældne græsser klit-kambunke
og fin bunke. Desuden findes flere rødlistede planter i
området, blandt andet Vendsyssel-gøgeurt og nordisk
øjentrøst.

Helårsgræsning

Området er velegnet til helårsgræsning. Det
vurderes at være mest hensigtsmæssigt at lade
området omkring Råbjerg Mile og
afblæsningsfladen være ugræsset og uhegnet,
herunder for fortsat at sikre milens dynamiske
udvikling og muligheden for at opleve dette
område.
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Infrastruktur

I nær tilknytning til den mulige naturnationalpark
findes der statsejede arealer bl.a. ved Ålbæk,
Skagen og Tversted plantager, hvor udførsel af
friluftsaktiviteter samt udbygning af
friluftsfaciliteter også kan finde sted.

Naturlig hydrologi

Arrondering og
ejendomsstruktur

I området er ingen offentlige veje. Forsvaret har
etableret en række depoter i området med
tilhørende vejnet med offentlig adgang.

Grundvandet ligger tæt under overfladen. Grøfter
sørger for vandreguleringen, særlig i
klitplantagens østlige dele samt på flade partier
mellem klitterne. Mellem Råbjerg Miles ben
findes lavvandede klitsøer, betinget af højtstående
overfladisk grundvand. I tørkeperioder kan søerne
tørre delvis ud.
Det er muligt at genetablere en vis naturlig
hydrologi dog under hensynstagen til afvanding af
jernbane, forsvarets bunkere og private
naboarealer.

Området afgrænses mod øst ved jernbanen,
således er Naturstyrelsens arealer øst herfor ikke
medtaget. Afgrænsningen mod syd er lavet ved
Råbjergvej.

Særlige forhold

Jagten i Bunken er udlejet, kontrakten udløber
marts 2024.
Nord for Råbjerg Mile er 56 ha bortforpagtet til
sommergræsning. Aftalen udløber ultimo 2025.
Et areal er udlejet til forsvaret, hvor forsvaret har
opført depotbygninger. Aftalen er uden udløb.
Frederikshavn Forsyning har udfaset
vandindvindingen i Bunken Plantage, men har
fortsat en driftsbygning i området.

Eksisterende beskyttelse

Friluftsliv

Gennem området passerer flere væsentlige
rekreative ruter, herunder cykelruter, den
nationale cykelrute N1 Vestkyststien og en
regional riderute.
Foruden disse findes bl.a. en shelterplads, to
primitive overnatningspladser og dertil er en stor
del af plantagen udlagt som område med fri
teltning. Der er flere parkeringspladser i
tilknytning til området, herunder den store
parkeringsplads med toiletfaciliteter ved Råbjerg
Mile. Der findes et jernbanestop ved Bunken i
Plantagens østlige del.
Med Råbjerg Mile som det helt store trækplaster
besøges området ved Bunken årligt af mange
turister såvel som lokale.

Hele området er udpeget Natura 2000 område.
Område nr. 2 Råbjerg Mile og Hulsig Hede er
udpeget på grundlag af en væsentlig
tilstedeværelse af følgende naturtyper og arters
levesteder: grå/grøn klit, klithede, klitlavning,
hvid klit, lobeliesø, kransnålalge-sø,
hedepletvinge, samt fugle som natravn, trane,
tinksmed og rødrygget tornskade. I forbindelse
med projektbeskrivelse og udarbejdelse af
forvaltningsplan skal der ses nærmere på forholdet
til Natura 2000 målene.
Hovedparten af området omkring Råbjerg Mile er
fredet. De lysåbne naturarealer er beskyttet efter
§3 i Naturbeskyttelsesloven.

Kulturarv

Klitplantagen rummer rester af kanontårne og
mandskabsrum m.v. fra ”Marinebatteri Ålbæk”,
anlagt under anden verdenskrig.
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