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Husby Klitplantage

Plantagen
Tilplantningen af Husby Klitplantage blev påbegyndt i 1858 som led i dæmpning 
af sandflugten, der dengang gav store problemer. Plantagen er i dag på ca. 
1.100 ha eller 11 km2.
 Jordbunden veksler meget. Lige fra høje magre klitter over fugtige sletter 
til overføget moræne. Dette giver en meget varieret skov, idet valget af træart 
afpasses efter forholdene. På den ringeste del plantes eg, skovfyr og østrisk fyr, 
medens der på den lidt bedre jord plantes sitkagran og ædelgran. Den bedste 
skovbund er egnet til bøg og andre løvtræer. Løvtræer er her plantet for at skabe 
en mere varieret natur til glæde for dyr og planter, og især for skovgæsterne. 
Samtidig mindsker løvtræplantninger brandfaren i plantagen.

»Vandreture i Statsskovene« er en serie foldere over 
udvalgte naturområder. De kan fås på biblioteker og  
tu rist bureauer, samt ved indgangene til mange af 
om råderne. Se også skovognatur.dk

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen

Husby klitplantage

– forvalter statsejede skove og andre naturområder i hele landet
– tager ved driften hensyn til befolkningens friluftsliv, produktion af 
 træ og beskyttelse af natur- og kulturværdier.
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Velkommen til Husby Klitplantage
Plantagen er beliggende langs Vesterhavet syd for Nissum Fjord. Den giver 
oplevelsesmuligheder, der varierer fra strand, klitarealer og klithede mod 
vest, og som står i kontrast til klitplantagen. Plantagen har også sin egen 
variation med løvskov, søer m.m.

Vandre- og cykelture. Der er udlagt fire vandreruter. En del af Vestkyst-
stien gennemskærer plantagen fra nord til syd - se kortet. Her er vejen 
belagt med stenmel til glæde for cyklister.
Ridning. Der er anlagt 16 km ridesti. Se særlig omtale på kortsiden.
Skovlegeplads. I plantagens nordligste del er indrettet en skovlegeplads.
Bademuligheder. Lidt øst for P4 ligger badesøen Skavemosen. Søen er 
klar vandet og fin at bade i, og kan specielt anbefales til familier med børn, 
da Vesterhavet kan være farligt at bade i under ugunstige vejr- og strøm-
forhold. 
Borde, bænke og grill. Der er mange steder i skoven opsat borde og 
bænke, og ved Skavemosen er der desuden to grillpladser.
Lejrpladser. Se faktaboks.
Hundeskov. I skoven nord for Husby er der en indhegnet hundeskov, hvor 
hunde kan luftes uden line, men under kontrol.
Handicapforhold. »Vestkyststien« og »Tur 5« er under normale forhold 
egnet for kørestolsbrugere. I Skavemosen er etableret en kørerampe, som 
kørestolsbrugere kan anvende under badning.

Husby Klitplantage administreres af Skov- og Naturstyrelsen, Vestjylland,
tlf. 97 81 00 33, e-mail: vestjylland@sns.dk, www.skovognatur.dk
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Lejrpladser
I plantagen er der to lejrpladser – Fjand Lejrplads i nordenden af plantagen 
og Husby Lejrplads, der ligger syd for selve plantagen. Lejrpladserne kan 
kun benyttes efter forudgående aftale med Klosterhedens Statsskov distrikt, 
dog kan små grupper af cyklister og vandrere benytte Fjand Lejrplads, der 
ligger tæt på Vestkyststien, uden forudgående tilladelse.

Vandretursfolderserien består af  
mere end 115 forskellige foldere

Geologi
Den sydøstlige del af plantagen er anlagt på en udløber af en bakkeø. Mod nord 
og vest er undergrunden derimod hævet havbund. Alt er dækket af flyvesand i 
varierende tykkelse. På stranden ved P4 kan man på visse tider af året se den 
underliggende lerede morænejord stikke frem af klitten under det tykke lag af 
flyvesand.
 En karakteristisk klitdannelse er ”Gryden” i plantagens vestside. Det er en 
såkaldt parabelklit, hvor åbningen, i den u-formede klitformation, mod vest 
senere er lukket af nydannede klit rækker.
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Signaturforklaring
Offentlig vej
Skovvej, motorkørsel ikke tilladt
Løvskov
Nåleskov
Eng
Mose
Hede / klithede
Hede / klithede, privatejet
Skov, privatejet
Eng, privatejet 
Bebygget område
Hundeskov
Hestefrit område
Statsejet ejendom
Privat ejendom
Parkering
Toilet
Skovlegeplads
Lejrplads
Udsigtstårn/-punkt
Grill plads
Camping
Afmærkede vandreruter
Ridesti
Cykelrute
Cykelruten "Vestkyststien"
Egnet til kørestole    

0 1 km

1ha

Afmærkede vandreture
På kortet er angivet ti P-pladser. Fra disse parkeringspladser er der gode 
muligheder for vandreture ind i plantagen. Fire ture er afmærket med runde 
gule eller blå pletter, dels på træerne, dels på nedgravede pæle, og den 
kørestolsvenlige tur er afmærket med lilla pletter.
Tur 1 udgår fra P1 eller P2. Længden er ca. 3 km, og turen varer ca. 1 time. 
Området som turen går igennem drives meget ekstensivt, således at dele af 
området fremtræder næsten som urskov med gamle udgåede træer, der får 
lov at blive stående, og kaprifolier der snor sig op ad stammerne. Området 
består hovedsagelig af blandingsskov.
 Turen går gennem Brejda blik med et brandtårn, hvorfra der er udsigt over 
plantagen. Der er adgang til tårnet, men det er på eget ansvar.
Tur 2 udgår fra parkeringspladsen mærket P3 . Turen er ca. 1,5 km lang.
På ruten kommer man forbi varierede bevoksninger og flere nye bevoksninger 
med eg. Her varieres plantagen ved at plante løvtræ i stedet for fyrretræer, 
som tidligere dominerede området.
Tur 3 udgår fra P4 eller P5 . Længden er ca. 6,5 km, og turen tager 2,5 time. 
Hvis man f.eks. starter ved P5 og følger de gule mærker på pælene, kommer 
man først igennem et meget varieret klit- og hedelandskab. Om sommeren 
kan her bl.a. ses blomstrende lyng, klokkelyng og ensian. 
 Turen går gennem den store flotte klit “Marens Maw” (Marens mave). 
Herfra er der en storslået udsigt over plantagen, klitterne og Vesterhavet.
 Dernæst passerer man en parabelklit – se kapitlet om geologi. Sporet, 
man går på, hedder Raketvejen. Navnet stammer fra ældre tid, da man endnu 
brugte raketter til at skyde en line ud over strandede skibe. Et sådant udstyr 
kan ses på Strandgaarden Museum beliggende på Husby Klit.
 Fra P4 går man ud til stranden og følger denne tilbage til udgangspunktet. 
Bemærk, at det er en vigende kyst, man følger. Den lange række bunkers i 
strandkanten var i 1945 placeret på toppen af yderste klitrække. Hvor man 
kommer ud fra P4, bemærkes morænen, der består af blåler, der stikker frem 
på visse tider af året.
Tur 4 forbinder P2 og P4 og er ca. 4 km lang. Turen er både cykel- og gang sti 
til havet, og den er afmærket med blå pletter på træer og pæle. Den starter 
i øst i frodig løvskov og ender i vest i klithede. Undervejs passeres den 
store klit “Nøgenbjerg”, hvorfra der er flot udsigt over den sydvestlige del 
af plantagen. Stien er belagt med stenmel (knust granit), der giver en meget 
jævn cykelvenlig overflade. Turen er børnevenlig, da Græmvej er den eneste 
vej med biltrafik, der krydses.
Tur 5 er under normale forhold egnet for kørestolsbrugere, men der er et par 
stigninger undervejs. Turen er ca. 3 km lang, og udgår fra den lille handicap 
P-plads ved Fennevej/Græmvej og er afmærket med lilla pletter på træer og 
pæle. Ca. 700 m af turen er ad den offentlige grusvej Græmvej. Turen er anlagt 
i en del af plantagen, som trods sin afstand på kun godt 2 km til klitterne og 
Vesterhavet, er særdeles frodig.
Specielt for ryttere: Der er anlagt to ridestier i plantagen på i alt 16 km. Ca. 
3 km af den lange rute foregår langs stranden. Ridestierne er afmærket med  
ridestipiktogrammer suppleret med røde pletter på træerne. Begge udgår 
og ender ved P3. Her er der gode muligheder for at parkere en bil med en 
hestetrailer. Ryttere henstilles til primært at benytte de anlagte ridestier. På de  
afmærkede vandreture samt på de stenmelsbelagte stier og veje (undtagen hvor 
disse krydses) er ridning ikke tilladt. I det sydøstlige hjørne af plantagen, øst for 
Bundgårdvej og syd for ridestien, er ridning ikke tilladt. Området er skraveret 
på kortet. Ridning er selvfølgelig tilladt på det stykke ridesti, der fører ned til 
Græmvej. Området ved badesøen Skave mosen skal også friholdes for heste.
 Bemærk ved ridning langs stranden: Ridning i klitterne er forbudt. Der 
skal rides langs vandkanten. Hestene skal trækkes over klitten på de to stier 
ved Spidsbjerg Strand P5 og Græm Strand P4. I sommerperioden 1/5-31/8 
er ridning på stranden ikke tilladt fra kl.10-18.

Husby Klitplantage

       Hunde skal føres i snor. Det er dog tilladt 
at lade hunden være løs i hundeskoven ved 
Husby, samt på stranden fra 1. oktober til 
31. marts - men kun hvis den er fuld kontrol.


