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Baggrundsnotat for Naturnationalpark Læsø
Klitplantage
I december 2020 indgik regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet
aftale om Natur- og biodiversitetspakken med etablering af yderligere 13 nye naturnationalparker ud over
de allerede igangsatte naturnationalparker i Fussingø og Gribskov. I april 2021 blev Tranum, Stråsø og
Almindingen udpeget til naturnationalparker af regeringen og aftalepartierne. I marts 2022 blev
placeringen af de sidste 10 parker besluttet- herunder Naturnationalpark Læsø Klitplantage. Ifølge aftalen
om naturnationalparker skal naturnationalparken etableres med lavt trådhegn.
Der er nedsat to nationale arbejdsgrupper (en arbejdsgruppe for interessenter og en videnskabelig
arbejdsgruppe) og en lokal projektgruppe pr. naturnationalpark.
Dette baggrundsnotat er udarbejdet til brug for den videnskabelige arbejdsgruppe, arbejdsgruppen for
interessenter og den lokale projektgruppe i forbindelse med etablering af Naturnationalpark Læsø
Klitplantage. Formålet med dette baggrundsnotat er at give medlemmerne i de respektive arbejdsgrupper
en introduktion til områdets nuværende status.
I tilknytning til dette baggrundsnotat er der udarbejdet en kortfunktion, hvor det er muligt med en større
detaljeringsgrad at undersøge forekomsten af beskyttede naturtyper, Natura 2000 habitatnatur, fredede
områder, fortidsminder, træartsfordeling, fordeling mellem skov og lysåben natur mv. Kortfunktionen tilgås
via dette link:
https://gis.nst.dk/portal/apps/webappviewer/index.html?id=0df64bf0be6a4db7a8abb6692ae82d38&cente
r=622324.0,6352564.5,25832&level=8
I venstre hjørne finder man dette bogmærke

, hvor man kan skifte mellem de forskellige

naturnationalparker. Ved siden af finder man denne lagliste
beskrevet nærmere i baggrundsnotatet, kan klikkes til og fra.

, hvor de forskellige temaer, som er
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1.

Områdebeskrivelse og historie

1.1

Naturnationalparkens område og historie

Naturnationalpark Læsø Klitplantage ligger langs Læsøs nordkyst på arealet mellem Holtemmen og
Hvidebakker (se kort 1). Naturnationalparken omfatter klithede, klitter, skovbevokset klit, naturligt tilgroet
birke- og fyrreskov, skovlysninger, enkelte lavvandede søer samt nåletræsplantage. I alt indgår 1.126 ha af
de statsejede 1.874 ha, der udgør Læsø Klitplantage, i projektområdet for naturnationalparken. Den sydlige
del af Læsø Klitplantage har en lavere naturværdi, og da det samtidig skal være muligt at levere lokal
biomasse til Læsø Saltsyderi og til det lokale varmeværk, er denne del af klitplantagen ikke taget med i den
udpegede naturnationalpark.

Kort 1. Naturnationalpark Læsø Klitplantage. På kortet ses en lille privat matrikel, der ligger som en enklave i området, men ikke er
en del af naturnationalparken

Den skovdækkede del af Læsø Klitplantage ligger på den geologisk ældste del af den kun 4.000 år gamle ø.
Læsøs første skove med bl.a. skovfyr og taks blev ryddet til brændsel. Inden for den botaniske forskning
diskuteres det, om enkelte skovfyr kan have overlevet og er genetisk oprindelige i den nuværende skov.

Klitplantagen blev anlagt som del af den genetablering, der blev iværksat umiddelbart efter sandflugten
sidst i 1800-tallet. Klitplantagen blev oprindeligt anlagt med bjergfyr, skovfyr og østrigsk fyr. Senere er der
sket naturlig tilgroning med birk på betydelige arealer, og der er anlagt bevoksninger med oversøiske
nåletræarter (sitkagran, contortafyr m.fl.), omorikagran, lærk, eg og bøg. Læsø Klitplantage udgør det
største sammenhængende skovområde på Læsø.
Den nordligste del af naturnationalparken rummer store mosaikagtige forekomster af lysåben klitnatur,
herunder en væsentlig forekomst af tørvelavninger.
Af geologisk interesse er der i området veludviklede strandvoldssystemer og klitdannelser. På Holtemmen
findes et stort fugtigt kærområde neden for disse strandvoldssystemer. Højsande og Nordmarken
indeholder store arealer med veludviklet gråklit og klithede. Gråklitterne har en usædvanlig høj
artsdiversitet af laver og indeholder bl.a. fine afblæsningsflader, helt overvejende bevokset med birk og
skovfyr, sidstnævnte på sit formodentlig sidste naturlige voksested i Danmark. Der er i området flere
naturtyper med nationalt væsentlige forekomster. Områdets skovklit, tørvelavning og klithede udgør mere
end 5% af det totale areal af hver naturtype i den danske kontinentale biogeografiske region.
Det udpegede område for naturnationalparken grænser mod øst op til privatejet tilgroet hede, ligesådan til
enkelte smalle private lodder ved ejerskabsgrænsen syd for Foldgårdssøen og tilsvarende i det sydvestlige
hjørne af udpegningen. Alt overvejende er det udpegede område dog omkranset af Naturstyrelsens øvrige
ejendom.
På høje målebordsblade fra sidste halvdel af 1800-tallet (kort 2) ses, at hele området, der udgør den
kommende naturnationalpark, dengang var lysåben hede.

Kort 2. Høje målebordsblade (1842-1899)

2.

Landskab, jordbund og hydrologiske forhold

2.1

Landskabsdannelse og jordbund

Naturnationalpark Læsø Klitplantage ligger på øens højeste dele, nemlig de fire ældste strandterrasser, som
er hævet over havniveau fra omkring Yngre Stenalder og op til Vikingetiden, se kort 3. Området består af
marint sand og ler, men store arealer er overføget af flyvesand. Jordbunden er dermed en kombination af
hævet havbund og flyvesand. Den er ofte udviklet som grundvandsnære og svagt podsolerede (sure og
næringsfattige) sandjorde. Terrænet er overvejende fladt, mens den østlige del, Højsande, er forholdsvis
kuperet klit og klithede med to karakteristiske parabelklitter (U-formede klitter dannet af vedvarende
sandfygning). I den østligste parabelklit ligger Foldgårdsøen, som er en naturligt dannet næringsfattig
lavvandet sø.
Inden for området for naturnationalparken findes ud over Foldgårdsøen nogle mindre kunstige søer, som er
etableret igennem de sidste 25 år, f.eks. Sneppekærsøen og Krikandesøen. Disse søer er næringsfattige og
klarvandede og huser sjældne plante- og dyrearter.

Højsandeområdet udgør naturnationalparkens østlige del. De to markante parabelklitter i området er
stabile i deres nuværende position og er i dag kuperet grå klit og klithede, hvor en større del inden for de
seneste 15 år er ryddet for trævækst. Dele af klitterne, særligt det østlige parabelhoved, fremstår som
tilgroet med skovfyr, bjergfyr og birk. På afblæsningsfladen bag den østlige parabelklit ligger Foldgårdsøen
og det omkringliggende moseområde, som for nyligt er ryddet for trævækst. På begge sider af
Foldgårdsøen ligger områder med ældre naturligt tilgroet skov med skovfyr, birk og bævreasp, der delvis
ligger på tørvebund. Afblæsningsfladen bag den vestlige parabelklit består af klithede, som overvejende er
tilgroet med ældre skovfyr og birk og dermed har udtryk af en lysåben skov. Dette gælder også for et større
område syd for den vestlige parabelklit, hvor skoven dog er tættere.
Den øvrige (vestlige) del af klitplantagen fremstår med fladt terræn uden klitter og med rette linjer hvad
angår vejnet, grøfter og grænser mellem de anlagte skovbevoksninger. Der er overvejende store ensartede
flader domineret af bevoksninger med skovfyr og østrigsk fyr, hvori der ligger spredte ensartede partier
med andre træarter f.eks. sitkagran, contortafyr og eg. Der ligger enkelte isolerede heder i områderne
udenfor Højsande f.eks. i det sydligste hjørne ved Justbakken og Sneppekærsøen og langs den vestlige del
af Slettevejen. Øst for Kærhus findes tidligere marker, som er holdt lysåbne ved slåning.
Nordligst i udpegningen ligger store arealer med klithede, som danner overgang mellem skoven og Læsøs
nordkyst. På den del af strækningen, som ligger mellem Holtemmen og Horneks Odde, ligger klitheden
terrænmæssigt hævet over et forland med rimme-doppe struktur, da landskabet her består af en markant
stenalderskrænt, som er dannet ved landhævning. Det såkaldte rimme-doppe struktur består af en serie
strandvolde, hvor fugtige kær og lagunesøer skifter med tørre toppe af strandoverdrev og klitter. Særligt
området omkring Holtemmen er velkendt, da det er den mest artsrige lokalitet på Læsø. Mellem Horneks
Odde og Hvidebakker er overgangen mellem skov og kyst smallere og klitterne landskabeligt mere
markante.

Kort 3. Højdemodel. Bemærk de to parabelklitter og strandvoldsstrukturen langs kysten.

2.2

Arealernes hydrologi

Det har været muligt at gennemføre en omfattende dræning ved anlæg af klitplantagen og senere, da
terrænet er ret fladt. Grøftesystemerne slutter sig typisk til en af flere hovedgrøfter; Lundbækken, som
afvander den vestlige og sydlige del af klitplantagen, og Hankær Strøm/Hviderende, som afvander den
sydøstlige del af klitplantagen. Begge løber mod øst ud i Bovet Bugt. Den nordøstlige del af klitplantagen
afvandes af tre mindre grøfter, som løber ud i havet på Læsøs nordkyst ved henholdsvis Storedal, Horneks
Odde og Hvide bakker.
Foldgårdsøen er et fint eksempel på, hvordan parabelklitter kan frilægge grundvandsspejlet bag sig.
Naturstyrelsen har for nylig blokeret den eneste grøft med tilslutning til søen. I området nord for den
vestlige parabelklit i Højsande er der også tilkastet grøfter for nyligt.
Læsø Vandværk på Linjevejen blev etableret i midten af 1970’erne. Vandværket har 27 grundvandsboringer
i naturnationalparken, som er koncentreret omkring Højsande. Området er Læsøs eneste
grundvandsmagasin. Herfra indvindes årligt ca. 225.000 m³ vand.

2.3

Sammenhæng i landskabet

Området rummer store landskabelige værdier, der i løbet af de seneste år igen er blevet synlige, efter at
store arealer er ryddet for bevoksning i forbindelse med gennemførelsen af to EU LIFE

naturgenopretningsprojekter. Rydningerne har omfattet såvel større, plantede bjergfyrmassiver som
selvsået vegetation på klitheden. Den meget varierede topografi i området er efter rydningerne kommet til
syne, og særligt omkring områdets to store parabelklitter kan man nu opleve landskabets dynamiske
udvikling.

3.

Natur

3.1

Skoven

Skovarealerne i den kommende Naturnationalpark Læsø Klitplantage udgør i alt ca. 660 ha. Det svarer til
knap 60 % af områdets i alt 1.126 ha (se kort 4).
Læsø Klitplantage er relativ ung. Læsø blev stort set ryddet for træer i 1600-1700-tallet, bl.a. fordi
saltsydningen krævede meget brænde. Genplantningen startede i begyndelsen af 1900-tallet. De første
plantninger med bjergfyr er i dag stort set blevet ryddet for at genoprette de lysåbne klitnaturtyper. I
naturnationalparken er hovedtræarten i ca. 80 % af skovbevoksningerne skovfyr, eg og birk, mens 10 % har
oversøiske nåletræarter, og 10 % har andre europæiske nåletræsarter som hovedtræart (se tabel 1).
Klitplantagen domineres af skovfyr. Arten er oprindelig på øen, men nuværende områder med skovfyr er
helt overvejende plantet. Skriftlige kilder indikerer, at rødgran også har været på øen inden
genplantningen. I dag er der to mindre bevoksninger i den sydlige del af udpegningen. Ene findes spredt i
de lyseste partier i klitplantagen, og i gammel tid var taks også udbredt. Alle fire nåletræsarter, der regnes
for hjemmehørende, kan altså have været en del af Læsøs oprindelige skov.
Omkring 25 % af skovbevoksningerne har birk som hovedtræart. De ældste bevoksninger er karakteriseret
ved ekstensiv drift og er meget veludviklede og biologisk vigtige. Derudover findes både dunbirk og især
vortebirk som indblanding i de øvrige bevoksninger. Birk spreder sig nemt ud på de lysåbne arealer. En del
af birkeskoven er afgræsset, idet der i Højsandeområdet er helårsgræsning på knap 400 ha med Galloway
stude. Bævreasp findes i enkelte plantede bevoksninger og som spredt selvforyngelse i plantagen. Eg er
hovedtræart i knap 7% af skovbevoksningerne. Stedvis er egen karakteriseret ved at være lav og kroget og
værdifuld for mange insekter og laver, herunder skæglaver.
Der findes en række oversøiske nåletræarter, som i sin tid er blevet plantet, og de breder sig ind i
bevoksninger med hjemmehørende arter som skovfyr og birk. Det gælder især sitkagran, contortafyr,
grandis og tsuga. Der findes også weymouthsfyr, thuja og nobilisgran. Tilsammen udgør de oversøiske
nåletræer 50 ha eller ca. 10 % af bevoksningerne.
Af ikke hjemmehørende europæiske nåletræer er især 21 ha med østrigsk fyr landskabeligt iøjnefaldende.
Bevoksningerne er mellem 60 og 83 år, og de udgør nogle af plantagens højeste træer. Østrigsk fyr er
desuden indblandet i mange bevoksninger med skovfyr. Omorikagran, bjergfyr, fransk bjergfyr, ædelgran
og lærk dækker tilsammen 45 ha eller ca. 10 % af bevoksningerne.

Kort 4. Nuværende arealanvendelse: løvskov, nåleskov, lysåbne arealer mv.

Tabel 1: Arealmæssige fordeling af træarter, §3 og andre lysåbne arealer
Areal i hektar
Naturnationalpark
Læsø Klitplantage

Bøg Eg

7

43

Andet Bjerg
løvtræ fyr
185

Sitka
gran
6

Skov
fyr
45

296

Andet
nåletræ

Ædel
gran
9

71

Andre
lysåbne
arealer

§3
natur
424

Total

49 1126

Omkring Foldgårdssøen i den østlige del af udpegningen er 37,82 ha i 1994 udlagt som urørt skov i regi af
Naturskovsstrategien, se kort 5. Den urørte skov består af ældre birk på tørvebund samt bevoksninger med
bævreasp.

Kort 5. Urørt skov. (Urørt skov, der blev udpeget med Naturskovsstrategien fra 1994 er på kortet markeret som baseline).

3.2

Beskyttet og registreret natur

De lysåbne arealer i den kommende Naturnationalpark Læsø Klitplantage udgør i alt 473 ha. Det svarer til
ca. 42 % af områdets i alt 1.126 ha. 424 ha er beskyttet natur ifølge naturbeskyttelseslovens §3, heraf er en
stor del klithede, men også mose, sø overdrev og strandeng er repræsenteret i området.
I alt er 636 ha svarende til 56 % af arealet i den kommende naturnationalpark udpeget som Natura 2000
habitatområde.
Arealerne, der er henholdsvis §3 beskyttet natur og Natura 2000-habitatnatur, er for en stor dels
vedkommende sammenfaldende. Der er dog også arealer, der ikke overlapper, for eksempel indgår en del
af de bevoksede arealer, der ikke er §3 beskyttet, i Natura 2000 området.
Klitnaturtyperne, der udgør størstedelen af den beskyttede og registrerede natur, er udviklet gennem
landhævninger og sandflugt. De to parabelklitter ved Højsande og Foldgårdsøen er et resultat af sandflugt,
og heden ved Holtemmen består af strandvoldssystemer præget af afblæsning. I lysninger og ved glidende
overgange til skovene ses bl.a. ene. En del af de lysåbne klitter er ad flere omgange ryddet for plantet
bjergfyr. Rydningerne er blandt andet sket i forbindelse med EU-LIFE naturgenopretningsprojektet LIFE
Læsø i perioden 2014-2018. Naturplejen har efterfølgende fokuseret på at holde klitterne fri for tilgroning
med primært vortebirk. Disse klitter afgræsses året rundt med Galloway-stude tidligere også suppleret med
gutefår.

Klitterne rummer en del laver og urter foruden en række specielle insekter. Blandt laverne ses fx SneKruslav, der regnes for en istidsrelikt, Klit-Korallav, Islandsk Kruslav og Askegrå Rensdyrlav. Blandt
insekterne ses Nordisk Myreløve og Klit-Perlemorsommerfugl. I Holtemmen findes et større fattigkær med
mange tørvemosser og en række sjældne planter såsom alle 3 arter af soldug, Hjertelæbe, Koralrod, Hvid
og Brun Næbfrø. Kæret rummer også et mindre rigkær med blandt andet orkideen Sump-Hullæbe. I
lavninger i birkeskoven, domineret af Blåtop, kæruld og Mose-Pors findes de truede natsommerfugle,
lamda-stenugle og tørve-græsugle.
På Slettevej er der en lysning, der er en tidligere afblæsningsflade efter en vandreklit. Den minder om
heden mellem plantagen og kystskrænten ud mod Holtemmen og rummer mange truede lav-arter, f.eks.
sne-kruslav og klit-korallav. Sletten ryddes for opvækst af fyr ca. hvert femte år som led i Naturstyrelsens
naturforvaltningsindsats.
Særligt i området med helårsgræsning ved Højsande er der arealer med hede- og klithedevegetation under
spredt birk, fyr og ene.
Foldgårdsøen er en næringsfattig sø i en klitlavning, og den rummer bl.a. tvepibet lobelie og ynglende
spidssnudet frø. En anden renvandet sø er Sneppekærsøen i udpegningens sydlige del. Den rummer
sjældne vandplanter, bl.a. svømmende sumpskærm og pilledrager.
3.2.1 Natura 2000-udpegninger
636 ha af Natura 2000 området H10 - Holtemmen, Højsande og Nordmarken på i alt 732 ha ligger i den
kommende Naturnationalpark Læsø Klitplantage, se kort 6 og 7.
Området består først og fremmest af store lysåbne klitområder og skovbevoksede klitter. Store tilgroede
klitarealer er siden år 2000 blevet ryddet. Desuden er her et stort, fugtigt kærområde med
strandvoldssystemer og strandsøer samt en stor lobeliesø.
Højsande og de kystnære klitarealer indeholder store arealer med veludviklet gråklit og klithede.
Gråklitterne har en usædvanlig høj artsdiversitet af laver og indeholder bl.a. fine afblæsningsflader, helt
overvejende bevokset med birk og skovfyr. Sidstnævnte på sit formodentlig sidste naturlige voksested i
Danmark. I Natura 2000-området er der flere naturtyper med nationalt væsentlige forekomster. Både
områdets skovklit, tørvelavning og klithede udgør mere end 5% af det totale areal af naturtypen i den
danske kontinentale biogeografiske region.
Natura 2000-områder er udpeget for at beskytte bestemte arter og/eller naturtyper, der er sjældne, truede
eller karakteristiske for EU-landene. Disse udgør områdets udpegningsgrundlag. Udpegningsgrundlaget for
Natura 2000 området Holtemmen, Højsande og Nordmarken ses nedenfor:

Området er primært karakteriseret ved de store mosaikagtige forekomster af lysåben klitnatur og skovklit
samt en væsentlig forekomst af tørvelavning. Naturtilstanden for de lysåbne naturtyper er langt
overvejende god-høj, og kun på arealerne med klithede, grårisklit og tør hede er der sket mindre
forringelser i tilstanden siden sidste kortlægningsrunde (2010-2012). Den største trussel mod de lysåbne
naturtyper i naturnationalparken er tilgroning med vedplanter og manglende afgræsning.
På arealerne med klitlavning, tørvelavning, våd hede, rigkær og forklit er der sket en forbedring i forhold til
sidste kortlægning - en større del af disse er ved seneste kortlægning i høj tilstand. På arealerne i god og høj
tilstand er der generelt kun mindre forekomster af vedplanter og invasive arter og ingen problemer med
direkte påvirkning fra landbrugsdrift på tilstødende arealer. Endvidere er der en passende pleje i form af
afgræsning på store dele af arealerne i god/høj tilstand. Skovnaturtyperne skovklit og skovbevokset
tørvemose vurderes overordnet set at være i fremgang, hvad angår de undersøgte strukturparametre.

Kort 6. Udbredelsen af N2000 lysåbne naturtyper

Kort 7. Udbredelsen af N2000 skovnaturtyper.

3.2.2 §25 – naturmæssigt særlig værdifuld skov
Et areal på ca. 0,4 ha er – med baggrund i, at arealet huser skovfyr domineret skov med stor strukturel
variation – udpeget som naturmæssigt særlig værdifuld skov, se kort 8.

Kort 8. Forekomsten af §25 skov samt beskyttede vandløb.

3.2.3 §3-områder
§3 områder er naturområder beskyttet mod tilstandsændringer ifølge naturbeskyttelseslovens §3.
De lysåbne arealer i den kommende Naturnationalpark Læsø Klitplantage udgør i alt ca. 460 ha, se kort 9. Af
dem er 423 ha – svarende til 92 % af de lysåbne arealer – §3 beskyttet natur. I registreringen er arealet
fordelt på følgende naturtyper: 336 ha hede, 77 ha mose, 3 ha strandeng, 2 ha overdrev og 5 ha sø, se tabel
2. Herudover er enkelte vandløb beskyttet ifølge naturbeskyttelseslovens §3.

Kort 9. Udbredelsen af beskyttede naturtyper (§3-arealer).

Tabel 2. Fordeling af de lysåbne §3-beskyttede naturtyper

Areal i hektar

Hede

Klit

Mose

Overdrev

Slette

Strandbred

Ager Sø

Total

Naturnationalpark
Læsø Klitplantage

3.3

345

4

77

3

5

4

9

26

473

Øvrige lysåbne arealer

Øvrige lysåbne arealer i naturnationalparken udgøres primært af to kategorier:
 gamle marker og vildtagre, der ikke længere er i drift, men i dag enten ligger urørte hen eller slås
af hensyn biodiversitet karakteristisk for lysåben naturområder eller af hensyn til enkeltarter
 plantagearealer, der i øjeblikket ikke er beplantede, hvor der i almindelig skovdrift kunne plantes
for eksempel skovfyr

3.4

Sammenhæng mellem naturelementerne

Naturnationalpark Læsø Klitplantage er mod nord afgrænset af kysten mod Kattegat. Et bånd langs kysten i
varierende bredde mellem 200 og 700 meter er uden bevoksning. Her findes yderst stranden og herefter de
store mosaikagtige forekomster af lysåben klitnatur.
Syd for det åbne bånd er klitplantagen, hvor der primært findes de hjemmehørende træarter skovfyr og
birk. I klitplantagen er store og små åbne partier, hvor blandt andet områdets to store parabelklitter dukker
frem.
I såvel det lysåbne areal som i plantagen er der et antal søer med varierende vandstand, og variationen og
overgangene mellem bevokset og ubevokset samt vådt og tørt giver gode forudsætninger for en varieret
flora og fauna.
I dag afgræsses i alt ca. 435 ha i naturnationalparken af gallowaykvæg heraf 41 ha som sommergræsning og
394 ha som helårsgræsning med stude. Arealet, der helårsgræsses, omfatter både skov og lysåbne arealer,
og græsningen er med til at skabe dynamik og sætte præg på overgangen mellem bevoksede og
ubevoksede arealer.

3.5

Truede og sjældne arter

Den kommende Naturnationalpark Læsø Klitplantage rummer dels en lang række truede karplanter,
svampe, laver, fugle, sommerfugle og andre insekter, der er afhængige af lysåbne biotoper, kær, klitter og
lysninger i fyrre- og birkeskov. Dels er der registreret forekomst af tre rødlistede arter, der er afhængige af
løvskov og ti rødlistede arter, der er afhængige af nåleskov, foruden en række laver, der er afhængige af
ren fugtig luft, og endelig padder, mosser og planter, der er knyttet til vådområder.
Én svirreflue og ni truede svampe har behov for nåleskov eller nåletræer, mens birkespinder og to svampe
er knyttet til løvskov. Der er registreret to rødlistede svampe knyttet til dødt ved – begge til løvtræ. De mest
sjældne arter er seks arter, som ikke kendes fra andre områder i Naturstyrelsen: Tyndstokket korkpigsvamp
som knyttet til næringsfattig nåleskov, og fem arter fra lysåbne biotoper.
Med sine i alt 76 truede arter, herunder den globalt truede hedetakspinder knyttet til klithede, er området
af meget stor naturmæssig betydning. Mange af de truede arter er fundet i skovfyr- og birkeområderne,
mens en del alene er fundet i klitområderne i den nordlige del af området. Klitnaturtyperne langs
nordkysten er særdeles rige på forekomster af laver. Sne-Kruslav der regnes for en istidsrelikt har sin
største forekomst i landet, og artsrigdommen i jordboende laver er generelt høj. Mange arter af tørvemos
findes kun i Holtemmen. Sæler og Strand-Vortemælk er knyttet til kysten.
I bilag 1 er områdets truede arter listet efter, om de er truet globalt, på EU-niveau eller blot i Danmark
(Rødliste 2010 status). Tabellerne er sorteret efter arternes hyppighed, så arter kendt fra færrest statsskove
kommer først. Ny rødliste fra 2019 ændrer status på flere arter og endnu flere arter i området rødlistes.

4.

Kulturmiljø

I Læsø Klitplantage er der inden for området to beskyttede fortidsminder – henholdsvis en mindesten og en
stenalderbosætning, se kort 10. Der er desuden en lang række enkeltfund hovedsageligt fra stenalderen.
Der er ingen sten- og jorddiger.

Kort 10. Beskyttede kulturhistoriske spor.

5.

Friluftsliv

Området er en del af Læsøs eneste statsskov og benyttes rekreativt af Læsøboere og turister året rundt,
dog særligt om sommeren og i svampesæsonen. Plantagen er kendt som en fremragende svampelokalitet.
En stor rekreativ interesse i området er turridning (turisme), hvorfor der er anlagt flere rideruter og indgået
aftaler med lokale turridningsoperatører.

Fordelt på fem ruter af varierende længde er der i alt ca. 17 km vandrerute i den kommende
naturnationalpark. I klitplantagen er der et net af afmærkede rideruter (ca. 19 km i alt). Heraf vurderes ca.
halvdelen at ligge i naturnationalparken. Offentlig bilkørsel er tilladt på en større del af skovvejene i
området.
Der er inden for området flere parkeringspladser, overnatningsmuligheder, og bålpladser, se kort 7. Læsø
Klitplantages hovedbesøgssted ”Skovhytten” med udstilling, madpakkehus, lille motionsbane, bålplads,
toiletbygning og hundeskov ligger ved Storedalsvej centralt i området. I den åbne klitnatur ligger hhv.
”Redningshuset”, ”Hummerhytterne” og ”Stenhuset” som alle rummer primitive udstillinger om den
historiske anvendelse.
Ved Storedal er ca. 10 ha skov hegnet og udlagt som hundeskov. Der er frit fiskeri i Horneks-søen.
Læsø Klitplantage giver med sin kystnære beliggenhed mulighed for ture i afvekslende landskab fra hav og
strand over klithede og strandenge, skovbevoksede klitter med græsning og gamle birk og skovfyr til
tættere skov af især skovfyr og med kig til skovsøer.
Der afholdes årligt et par større motionsarrangementer i området og den omkringliggende plantage, se
tabel 3.
Umiddelbart uden for den kommende naturnationalpark ligger der i plantagens vestkant en skydebane
med tilhørende servicebygning og parkering. Naturstyrelsen ejer skydebanen, der udlejes til Forsvarets
Ejendomsstyrelse. Skydebanen drives af Læsø Jagtforening, der også anvender faciliteterne.
Jagten i Læsø Klitplantage er udlejet til 2 forskellige konsortier. Jagtudlejning er ved udbud og på baggrund
af Naturstyrelsens standard jagtlejekontrakter. Kontrakterne udløber i henholdsvis marts 2023 og marts
2024.

Kort 11. Friluftsfaciliteter og ruter i naturnationalparken.
Tabel 3. Godkendte rekreative aktiviteter i perioden 2012 til 2021.
Aktivitetstype

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

I alt

Dagorienteringsløb

3

2

3

1

1

1

1

2

14

Hundetræning

1

3

2

3

2

3

2

4

20

1

1

1

5

4

3

1

2

19

1

2

5

Motionsløb

1

MTB/cykling (konkurrence)

1

1

Natorienteringsløb

0

Ridning

1

2

3

Skovtur

1

Øvrige

2

5

2

1

1

1

1

2

1

16

I alt

6

12

8

7

12

9

8

10

11

83

2

3

6

6.

Øvrige plan- og beskyttelsesmæssige forhold

6.1

Regionale udviklingsplaner og kommuneplaner

Læsø Klitplantage ligger i Læsø Kommune. Hele det område, der er udpeget til urørt skov, ligger som en del
af større områder, der i kommuneplanen er udpeget som hhv. bevaringsværdigt landskab, geologisk
interesseområde, geologisk beskyttelsesområde og kystlandskab, ligesom det i sin helhed ligger inden for et
område, der er udlagt til naturområde – herunder en del som regionalt naturområde. Størstedelen af
området udpeget til urørt skov ligger desuden inden for et område, der i kommuneplanen er udpeget til
økologiske forbindelser.
En del af området for naturnationalparken ligger i et område, der er udpeget til skovrejsning, mens en
anden del er udpeget som uønsket til skovrejsning. Dele af området er omfattet af støjkonsekvenszone for
henholdsvis flyveplads og skydebane. Skydebanen og flyvepladsen grænser direkte op til
naturnationalparken.
Inden for udpegningen ligger to områder, der i kommuneplanen er udpeget som værdifuldt kulturmiljø - nr.
131 Højsande, hvor baggrunden for udpegningen er bosætningsmønster og sandflugt, og nr. 130 Horneks
Odde. Her er hummerhytterne baggrund for udpegningen. De kulturhistoriske værdier skal beskyttes i
områderne, og der må ikke ske indgreb, der i væsentlig grad forringer oplevelsen eller kvaliteten af de
kulturhistoriske værdier. Ændring af anvendelsen kan finde sted, hvis det tjener anlæggenes bevarelse og
respekterer de særlige kulturtræk.

6.2

Fredninger og vildtreservater

Ved Horneks Odde er ca. 14 ha arealfredet, se kort 12. Fredningen forpligtiger ejer til at lade arealet
henligge i naturtilstand.
Der er ikke vildtreservat i området.

Kort 3. Fredede områder

6.3

Drikkevandsinteresser

Læsøs eneste drikkevandsreservoir ligger under den kommende naturnationalpark, og der er 27
vandboringer i området, primært i Højsandeområdet. De fleste af boringerne ligger inde i det eksisterende
hegn, der i dag afgræsses af Galloway stude. Vandkvaliteten følges løbende.

6.4

Råstofplaner

Der er ikke udlagt graveområder eller interesseområder inden for naturnationalparkens afgrænsning.

6.5

Naturskovsstrategien

Der er udlagt 37,8 ha til urørt skov i forbindelse med vedtagelsen af Naturskovsstrategien i 1994.

6.6

Andre udpegninger eller planer

Hele den kommende naturnationalpark ligger i kystnærhedszone. Den nordligste del (en bræmme på ca.
300 meters bredde fra kysten og ind) ligger desuden inden for strandbeskyttelseslinjen.

7.

Bilag

I de følgende artstabeller er data er knyttet til et PhD studie fra 2018 som anvender data fra 1991-2015 og
er er baseret på Rødliste 2010 og global rødliste 2016. Bemærk at listerne derfor kan indeholde arter, der
ikke længere vurderes som truet ift. Rødliste 2019, og at der omvendt kan mangle arter, der har ændret
status til truet jf. Rødliste 2019, samt arter der først er registreret efter 2015 i områderne*.
Tabel 1. Liste med områdets* globalt truede arter.
Artens navn

Artsgruppe

Økologiske behov

Antal statsskove med arten

Hede-takspinder

Andre sommerfugle

Lysåbent, næringsfattigt

19

Tabel 2. Liste med områdets* arter på habitatdirektivets bilag 2, 4 eller 5, samt fugle på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1
Artens navn

artsgruppe Økologiske behov

Antal statsskove med arten

Almindelig tørvemos

Mos

60

Almindelig ulvefod

Karplanter Lysåben næringsfattig råjord

67

Askegrå rensdyrlav

Lav

Ren fugtig luft

15

Blygrå tørvemos

Mos

Vådt, lyst, næringsfattigt

4

Butsnudet frø

Padder

Lavt klart ynglevand fri for fisk

187

Fedtet tørvemos

Mos

Vådt, lyst, næringsfattigt

28

Femradet ulvefod

Karplanter Næringsfattig råjord

65

Gråsæl

Pattedyr

Uforstyrret kyst til yngel

27

Gulhvid rensdyrlav

Lav

Lysåbent, næringsfattigt

20

Hede-rensdyrlav

Lav

Ren fugtig luft

65

Kohorns-tørvemos

Mos

Vådt, lyst, næringsfattigt

21

Liden ulvefod

Karplanter Tidvis vanddækket sandbund

38

Natravn

Fugle

87

Otteradet ulvefod

Karplanter Næringsfattig råjord

38

Rød tørvemos

Mos

Vådt, lyst, næringsfattigt

24

Rødbrun tørvemos

Mos

Vådt, lyst, næringsfattigt

23

Rødgrenet tørvemos

Mos

Vådt, lyst, næringsfattigt

19

Våd mose

Insektrig tør lysning m. spredte træer

Rødrygget tornskade

Fugle

Insektrig lysning m. kvas / buske

201

Skebladet tørvemos

Mos

Vådt, lyst, næringsfattigt

13

Sod-tørvemos

Mos

Vådt, lyst, næringsfattigt

21

Spidssnudet frø

Padder

Lavt klart ynglevand fri for fisk

179

Spættet sæl

Pattedyr

Fredfyldte strande uden folk

63

Stump tørvemos

Mos

Vådt, lyst, næringsfattigt

20

Trane

Fugle

Mose, sumpskov, fred og ro

72

Trindgrenet tørvemos Mos

Våd mose

20

Vinbjergsnegl

Frodig halvfugtig vegetation

101

Snegl

Tabel 3. Liste med områdets* dansk truede arter, som ikke også er globalt eller EU-truede. Bemærk at
listen er baseret på Rødliste 2010.
Artens navn

Artsgruppe

Økologiske behov

Antal statsskove med
arten

Almindelig skæglav

Lav

Fugtig ren luft og rigbarkstræer

8

Argusblåfugl

Dagsommerfug Lysåbent, næringsfattigt,
le
lyng.

Birkespinder

Andre
sommerfugle

Det hvide w

Dagsommerfug Lysåbne elmetræer
le

97

Dværg-svirreflue

Svirrefluer

1

Engblåfugl

Dagsommerfug Høslætagtig drift,
le
blomsterrigt

56

Ensfarvet læderporesvamp

Svampe

10

Ensianblåfugl

Dagsommerfug Klokkeensian til æglægning
le

51

Gråbåndet bredpande

Dagsommerfug Lysåbent, næringsfattigt
le

44

Gul humlesvirreflue

Svirrefluer

3

Birkeskov

Lysåbent, næringsfattigt

Dødt ved i løvskov

Skov især med nål.

75
2

Guldhale

Dagsommerfug Solåbne slåen / mirabel +
le
blomster

54

Halsbånd-ridderhat

Svampe

Næringsfattig gl nåleskov

14

Hare

Pattedyr

Mix af div biotoper nær
hinanden

321

Hedemose-dyndflue

Svirrefluer

Lysåbent, næringsfattigt

2

Jod-skørhat

Svampe

Nåleskov

6

Klit-korallav

Lav

Lysåbent, næringsfattigt

5

Klitperlemorsommerfugl

Dagsommerfug Lysåbent, næringsfattigt
le

65

Kommabredpande

Dagsommerfug Lysåbent, næringsfattigt
le

48

Kræmmerhus-kruslav

Lav

Lysåbent, næringsfattigt

1

Kvist-kantskivelav

Lav

Ren fugtig luft.

13

Kæruld-græsugle

Andre
sommerfugle

Lysåbent, næringsfattigt, vådt 8

Lakrød bægerlav

Lav

Ren fugtig luft

Langbladet soldug

Karplanter

Vådt næringsfattigt, dynamik 12

Liden skæglav

Lav

Ren fugtig luft.

10

Lithophane lamda (en art
natsommerfugl)

Andre
sommerfugle

Porsebuske i skovlysning /
mose

4

Markperlemorsommerfugl

Dagsommerfug Lysåbent, næringsfattigt
le

72

Metalvinge

Køllesværmere Lysåbent, næringsfattigt

96

Moserandøje

Dagsommerfug Højmose
le

46

Pjusket duftpigsvamp

Svampe

Næringsfattig nåleskov

8

Ramaria suecica (en art svamp)

Svampe

Gl krat på overdrev med
nåletræer

6

Rudret skivelav

Lav

Lysåbent, næringsfattigt

17

Skovperlemorsommerfugl

Dagsommerfug Blomsterrigt eng-skov-mix
le
med violer

50

46

Skæglavslægten

Lav

Ren fugtig luft

1

Smalrandet humlebisværmer

Andre
sommerfugle

Lysåbent, næringsfattigt

26

Småskællet kødpigsvamp

Svampe

Næringsfattig nåleskov

22

Sne-kruslav

Lav

Lysåbent, næringsfattigt

3

Soral-brunskivelav

Lav

Lysåbent, næringsfattigt

1

Spættet bægerlav

Lav

Lysåbent, næringsfattigt

28

Stilk-månerude

Karplanter

Lysåbent, næringsfattigt

2

Strand-vortemælk

Karplanter

Sandet strandvold uden
træer

1

Svalehale

Dagsommerfug Lysåbent, næringsfattigt
le

22

Svaleklire

Fugle

Skovsump, vand, fred og ro

40

Tofarvet foldporesvamp

Svampe

Dødt ved i løvskov

5

Tragtformet læderpigsvamp

Svampe

Næringsfattig nåleskov

17

Trompetkølle

Svampe

Lysåbent, næringsfattigt

4

Tykbladet fladstjerne

Karplanter

Kildefelter i lysåben
vegetation

2

Tyndstokket korkpigsvamp

Svampe

Næringsfattig nåleskov

1

Tør ridderhat

Svampe

Næringsfattig gl nåleskov

10

Vellugtende læderpigsvamp

Svampe

Næringsfattig skovbund, især 31
gl nål

*I fjerde kolonne skal antal statsskove med arten forstås som, hvor mange af Naturstyrelsens 976
delarealer (både skov og lysåbne) arten er kendt fra i perioden 1991-2015. Da der er en usikkerhed
forbundet med præcision i artsdata, er det ikke muligt at stedfæste og henføre alle arter præcist til de
udpegede arealer. Listen indeholder derfor arter, der er fundet på Naturstyrelsens arealer i området såvel
udenfor som inden for udpegningen.

