
 

Overgangszone 17-2 

Overgangszone 18-1 



Vurdering, prioritering og beslutning af fremtidig drift af overgangszonearealer: 
 
Område 17-2. Kollerup 
Vurdering i forhold til de 
landskabelige værdier 

Denne overgangszone ligger ved den gamle kystskrænt, som her løber nord/syd og er 
meget markant i landskabet. Derfor er der landskabelig stor værdi i at holde 
overgangszonen åben, så skoven ikke skjuler kystskrænten og så udsigten fra 
skræntens top ikke forhindres. Fremtidig skovprocent < 15% og med træerne i 
punktstruktur. 

Vurdering i forhold til de 
biologiske værdier 

Bør ses i sammenhæng med de omkringliggende, tilgroede hede- og kratområder, 
hvor rydning og gerne græsning vil være af biologisk værdi foruden den ovf. omtalte 
landskabelige værdi. 

Vurdering i forhold til de 
friluftsmæssige værdier 

I østkanten af overgangszonen løber den nationale cykelrute Vestkyststien. Den 
friluftsmæssige værdi er stigende bl.a. med baggrund i etablering af primitiv 
overnatningsplads i afd. 1518 f og afmærket stisystem til ”Toppen”. 
Den nordlige del af plantagen – som overgangszonen dækker den vestlige del af – er 
dog stadigt den mindst benyttede del af plantagen, og vil også på sigt være ekstensivt 
benyttet. 

Vurdering i forhold til de 
skovbrugsmæssige/ 
økonomiske værdier 

Overgangszonen er ret ensartet vækstmæssigt og de skovbrugsmæssige interesser i 
området er små. Med baggrund i fint udviklede og etablerede skovfyrbevoksninger 
vil der være et stort potentiale for SUT 41, hvor specielt eg/skovfyr vil have fine 
muligheder. Der bevares en skovprocent på 50. 
 

Prioritering og beslutning De skovbevoksede flader overgår til skov med punktstruktur med en 
skovbevoksningsprocent på 50, hovedsageligt med skovfyr og eg.  
Der indbringes vintereg i grupper, specielt i kanten af heden i afd. 1503, men også 
langs zonens vestside stødende op til mose og krat i afd. 1502, 1509 og 1510. 
Contorta og sitka søges udryddet på sigt. 
Afd. 1503 nordøstlige del ca. 4 ha ryddes og overgår til hede, så der skabes 
sammenhæng mellem heden i afd. 1501 abc (79 ha) og heden i afd. 1503 b (5,4 ha) 
 
 

I indeværende 
driftsperiode prioriteres 

 Afd. 1503 ca. 4 ha ryddes mod nordøst og overgår til hede. Vintereg indbringes 
under skovfyr i grupper. Contorta og sitka søges udryddet, hvis de forsøger at 
etablere sig. Sitka ca. 1 ha i afd. 1503 ryddes. 
 Fugtige partier holdes fri for trævækst og udvides hvis muligt. De få grøfter, der er i 
området sløjfes. 
 

 



Område 18-1. Kollerup 
Vurdering i forhold til de 
landskabelige værdier 

Denne overgangszone ligger højt på en gammel ø i stenalderhavet. Det bølgede 
lynghedeareal bør i højere grad genskabes, så udsigte og indsigt forbedres. Især de to 
højdepunkter på hhv. 47 og 43 moh. bør friholdes i højere grad. Fremtidig 
skovprocent ca. 50% og med skov i punktstruktur, for at danne rum uden at lukke 
arealet. Åbne skovudviklingstyper vil fremme indsyn og udsyn til landskabet. 

Vurdering i forhold til de 
biologiske værdier 

Den nordlige del af Kollerup bør overgå til klithede i sammenhæng med en 
genoptagelse af pleje af de endnu delvis åbne, men meget krattilgroede hedearealer 
mod nord. 

Vurdering i forhold til de 
friluftsmæssige værdier 

Den nationale cykelrute Vestkyststien gennemløber området i vestsiden af 
overgangszonen. Der er stiadgang fra overgangszonens nordside til jættestuerne på 
heden i afd. 1504 a. Den friluftmæssige værdi er stigende bl.a. med baggrund i 
etablering af primitiv overnatningslejr i afd. 1518 f og afmærket stisystem til 
”Toppen”. 
Den nordlige del af plantagen– som overgangszone 18-1 dækker den østlige del af – 
er dog stadig den mindst benyttede del af plantagen, og vil også på sigt være 
ekstensivt benyttet. 

Vurdering i forhold til de 
skovbrugsmæssige/ 
økonomiske værdier 

Overgangszonen rummer store forskelle i den potentielle dyrkningsværdi spændende 
fra overføget moræne  på selve kystskrænten til dybe sandlag andre steder.  Den 
sydvestlige del af området er karakteriseret ved større hedeflader og arealer med 
begrænset dyrkningsværdi og SUT 41. 

Prioritering og beslutning De sandflugtsprægede  skovbevoksede flader i sydvest overgår til skov med 
punktstruktur med en skovbevoksningsprocent på 50.  
De åbne hedeflader udvides og ”Toppens” sigtelinjer ud i landskabet forbedres. På de 
sandflugtsprægede arealer, der for en stor dels vedkommende er bevokset med 
skovfyr indbringes vintereg. 
 
 

I indeværende 
driftsperiode prioriteres 

 Afd. 1512 a 3,60 ha hede ryddes for opvækst og sigtelinjerne ud i landskabet sikres. 
 Afd. 1512 g 0,9 ha COF ryddes og overgår til hede. 
 
 

 


