
 

Overgangszone 6-2 

Overgangszone 7-3 

Overgangszone 8-2 

Overgangszone 11-1 



Vurdering, prioritering og beslutning af fremtidig drift af overgangszonearealer: 
 
Område 6-2. Nystrup 
Vurdering i forhold til de 
landskabelige værdier 

På lang sigt foreslås området ryddet, så klitterne bliver synlige. Enkelte holme kan 
evt. blive stående for læ mod vinden og som pejlemærker, når man bevæger sig 
gennem området, og som skjul for vildtet. Skovprocent på < 15%. 
Overgangszonearealet kan dermed på længere sigt blive en integreret del af det 
sammenhængende, åben klithedeareal, der ligger syd for Klitmøller. 

Vurdering i forhold til de 
biologiske værdier 

NB! Området behandles i en særlig plan for Hjemmeværnets øvelsesområde. Jeg 
mener nok i modsætning til Kirsten, at områdets værdi som bynær skov (for både 
lokale beboere, sommerhus- og campingfolk) bør prioriteres. Plantagen foreslås 
derfor bevaret, men udviklet til en struktur, hvor der er mange slyngede stier/smalle 
lysninger og indimellem adgang til en åben klittop. Et evt. argument om bedre 
forbindelse mellem Hanstedreservatet og Vangså Hede holder desuden ikke rigtig, da 
forbindelsen alligevel er blokeret af Klitmøller. 

Vurdering i forhold til de 
friluftsmæssige værdier 

Området ligger umiddelbart syd for et større sommerhusområde og en campingplads i 
sydkanten af Klitmøller. 
Der er adgang til stranden med parkerings- og toiletfaciliteter ad Trøjborgvej i 
nordkanten af området. Området er vigtigt friluftsmæssigt og bliver meget brugt. 
Det vurderes at området i fremtiden vil få større friluftsmæssigt potentiale  
 

Vurdering i forhold til de 
skovbrugsmæssige/ 
økonomiske værdier 

Der er kun beskedne skovbrugsmæssige interesser i området som følge af dårlige 
dyrkningsforhold 
Området er udlejet til jagt 

Prioritering og beslutning De friluftsmæssige værdier prioriteres højst.   
Skovbevoksning ryddes fra vest, så skovkanten trækkes ind i landet, klitheden 
udviddes og de mest markante klitpartier fritlægges. Der skabes en korridor til det 
fredede klithedeområde ved Klitmøller 
Der ryddes langs de  bestående stier og for udsyn fra klittoppe. Skovprocent ca. 50.  
 
 

I indeværende 
driftsperiode prioriteres 

100 m af skovbevoksningen ryddes fra vest i afd. 401, 403 og 404,  ca 15 ha 
Stier udvides og gøres farbare, enkelte klittoppe ryddes så der opnås udsyn.  
 

 
 



Område 7-3. Nystrup 
Vurdering i forhold til de 
landskabelige værdier 

Den sydlige del af overgangszoneareal er en del af afblæsningsfladen med Vangså 
Hede. Skovens afgrænsning er en ret lige linjer her, og følger dermed ikke 
landskabet, men en ejendomsgrænse o.lign. Ved at udvide de åbne arealer ind i 
skoven fås et større, sammenhængende klithedelandskab, samtidig med at  
landskabets naturgrundlag bliver mere synlig; afblæsningsfladen afgrænset af klitter. 
Skovprocent på 25%, med overvejende bøg (bøgepur) til erstatning for det 
eksisterende bjergfyrtæppe. 
Den vestlige del bør på længere sigt åbnes til en åben skovudviklingstype der tillader 
naturlig hydrologi, eksempelvis græsningsskov med holme af skovfyr og bjergfyr. 
Skovprocent 50%. 

Vurdering i forhold til de 
biologiske værdier 

Den tilsyneladende skarpe overgang mellem Vangså hede og Nystrup er i 
virkeligheden ikke særlig skarp, og ovst. er i høj grad opnået i dag, f.eks. fortsætter 
heden allerede ind i plantagen i mose-/søområdet syd for Glarbjerg Sande mfl. steder, 
som da også er med i plejeplanen for Vangså. Ang. den vestlige del se bem. til 
område 6.  

Vurdering i forhold til de 
friluftsmæssige værdier 

Den vestlige del ligger umiddelbart syd for et større sommerhusområde og en 
campingplads i sydkanten af Klitmøller ( som område 6.2.) Området er vigtigt 
friluftsmæssigt og bliver  meget brugt. 
I den øvrige del ligger to vandreruter med flere gode udsigtspunkter,  mest markant er 
udsigtspunktet ved Ndr. Glarbjerg.  

Vurdering i forhold til de 
skovbrugsmæssige/ 
økonomiske værdier 

Der er i den nordvestlige del ved Vegebjerg skov på morænejord med mulighed for 
løvtræblandinger.  Her bør en sluttet skov bevares. 
Jagtretten er udlejet i hele området 

Prioritering og beslutning I den vestlige del prioriteres de friluftsmæssige værdier højst.  Der etableres  stier 
med lysninger og udsyn fra klittoppe.  I den nordvestlige del bevares  sluttet skov på 
morænejorden vest for Vegebjerg. Skovprocent 90. 
I den øvrige del af overgangszonen prioriteres de biologiske værdier højst. 
Med fortsatte rydninger i de store klitsletter og moseområder skabes en naturlig 
overgang mellem plantagen og  Vangså-klithede. 
Den naturlige hydrologi genskabes så vidt muligt. Skovprocent 25. 
 

I indeværende 
driftsperiode prioriteres 

Vest for Kystvejen udvides stier og gøres farbare, enkelte klittoppe ryddes så der 
opnåes udsigt. 
Rydning af bjergfyr og -genvækst i afd. 457, 459 og 460 afsluttes ca. 25 ha 
Rydning i afd 304 afsluttes, ca 20 ha 
Muligheder for at lukke grøfter og genskabe den naturlige hydrologi undersøges  i 
afd 304  

 
 



Område 8-2. Nystrup 
Vurdering i forhold til de 
landskabelige værdier 

Klitterne i denne overgangszone bør ”pakkes ud” af den tætte bjergfyrreskov. Der 
kan i stedet foreslås skov af skovfyr og eg, i en lysåben skov, som ikke skjuler 
landskabet. Nogle af klitterne kan fortsat være med bjergfyrreskov, dog i en 
punktstruktur, som ikke lukker af for udsyn fremfor en linjestruktur, der lukker. 
Fremtidig skovprocent ca. 50%. 

Vurdering i forhold til de 
biologiske værdier 

Denne overgangszone omfatter tilsyneladende kun de tørre klitpartier, hvor ovst.  
forslag findes at være af biologisk værdi med øget andel klithede og naturnær skov. 
Der bør også kigges på muligheder for at genoprette hydrologien i de mellemliggende 
lavninger. 

Vurdering i forhold til de 
friluftsmæssige værdier 

I overgangszonen går flere afmærkede vandreruter med ruten i Graves Bakker, som 
den mest besøgte. Der ligger en parkeringsplads ved Trapsandevej mellem Nystrup 
og Tvorup plantager.  

Vurdering i forhold til de 
skovbrugsmæssige/ 
økonomiske værdier 

I overgangszonen findes flere smukke bevoksninger af skovfyr, i læ af klitterne  
blandet med løvtræ.  Klitterne er bevokset med bjergfyr.  Jagtretten er udlejet i 
området. 

Prioritering og beslutning I overgangszonen prioriteres de biologiske og landskabelige værdier højst. 
Bevoksninger mest bestående af skovfyr, gran og løvtræ, holdes lysåbne. Grøfter 
lukkes så vidt muligt for at genskabe den naturlige hydrologiske balance. 
Skovprocent 75 
 

I indeværende 
driftsperiode prioriteres 

Skovbevoksning i Graves Bakker i afd 450 fjernes og kun solitære træer efterlades, 
ca 10 ha. 
Moseområde ved Råbjergkær afd 309f og g ryddes for opvækst, ca 5 ha 
Muligheder for at lukke grøfter og genskabe den naturlige hydrologiske balance 
undersøges og effektueres i muligt omfang 

 



Område 11-1. Nystrup 
Vurdering i forhold til de 
landskabelige værdier 

Den sydlige del af overgangszonen består af klitter på morænejord. Det giver gode 
vækstmuligheder. Klitterne bør ikke ryddes for bevoksning, men nogle af klitterne 
bør fremhæves ved enten at rydde for opvækst eller ved i nogle områder (som over 
tiden ikke vil være de samme), at skabe en mere højstammet skov, som landskabet vil 
være synlig under. Fremtidig skovprocent på 75%. 

Vurdering i forhold til de 
biologiske værdier 

Ingen særlige bem., dog store botaniske og mykologiske værdier på kystskrænten ved 
Vegebjerg 

Vurdering i forhold til de 
friluftsmæssige værdier 

Ved kystskrænten fra Vegebjerg mod nord, går en afmærket vandrerute og der er en 
fin udsigt over Klitmøller, klitterne og havet. Mod nord ses Hansted reservatet og 
fyret i Hanstholm  
En vandretur går over de markante indlandsklitter ved Ndr. Glarbjerg 

Vurdering i forhold til de 
skovbrugsmæssige/ 
økonomiske værdier 

Store markante indlandsklitter med et tykt sandlag betyder at træerne kun få steder, 
især i den nordlige del, når ned til morænejorden. Her ses bevoksninger med 
nogenlunde vækst. Jagtretten på arealet er udlejet. 

Prioritering og beslutning De biologiske og landskabelige værdier prioriteres højst. 
Kystskrænten ved Vegebjerg er et vigtigt område for planter og svampe med den helt 
specielle kalkholdige jord, skovbevoksningerne og fugtigheden. Kystskrænten holdes 
bevokset med lysåben løvtræ- blandingsskov med bøg og ask, dog med helt åbne 
udsigtarealer.  
Bevoksningen bibeholdes på de markante indlandsklitter , Ndr. Glarbjerg og Sdr. 
Glarbjerg. I den nordlige del ryddes en del af bjergfyren for at skabe ny lysåben skov 
med skovfyr eller åbne klitarealer. 
Skovprocent 75. 

I indeværende 
driftsperiode prioriteres 

Den østlige del af kystskrænten ved Vegebjerg ryddes for nåleskov, og der plantes en 
blanding af bøg og ask med ædelgran afd 408 ca 5 ha. (se ovenfor) 
Rydning af bjergfyr i afd 456 ? og 455?  forsættes ca 10 ha.   
 

 
 


