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Foto Fejl! Ukendt argument for parameter.: Den yderste havklitrække på Vangså Hede med Vangså by 
liggende i læ bag klitterne. Husene falder fint ind i klitlandskabet. 
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Landskabskarakterområde 7 
- Flyvesandsslette mellem Stenbjerg og Klitmøller. 

Beliggenhed og afgrænsning 
Dette landskabskarakterområde strækker sig fra Stenbjerg til Klitmøller over en stor 
flyvesandsslette, som bl.a. indbefatter Ålvand og Vangså Klithede. Mod vest er områdets 
afgrænsning betinget af topografien og bymæssig bebyggelse, og derfor afgrænset ved klitterne og 
de markante byområder Stenbjerg, Nørre Vorupør og Klitmøller. I modsætning hertil står den 
spredte og sparsomme bebyggelse i Vangså, som er integreret i klitheden og dermed en del af dette 
landskabskarakterområde. Mod nord er områdets afgrænsning bestemt af topografien, i Nystrup 
Klitplantage, hvor morænefladen strækker sig ud mod vest, samt af bymæssig bebyggelse ind mod 
Klitmøller. Mod øst er området afgrænset af det indre klitbælte i Nystrup Klitplantage, Tvorup 
Klitplantage og i Stenbjerg Klitplantage. Ved Ålvand og Førby er området afgrænset mod øst af 
landbrugslandet. 

Landskabskarakter 
 

Foto Fejl! Ukendt argument for parameter.: Anden generation skov i Stenbjerg Klitplantage plantet på den 
flade slette. 
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Landskabskarakterområdet består af store, åbne, flade klithedelandskaber, der markant veksler med 
de lukkede plantageområder, Stenbjerg Klitplantage, Tvorup Klitplantage og Nystrup Klitplantage. 
Kystvejen gennemskærer området fra syd til nord. 
  
Skalaen i landskabskarakterområdet er stor. Mønsteret er flader, kun afbrudt af Kystvejen, der 
strækker sig gennem området som en linje. De store flader er især Vangså Hede, men også Ålvand 
Hede, som begge er tydeligt afgrænset af plantagerne. Plantagerne er store, ensartede og monotone 
flader, med lange lige veje, lange lige grøfter og store, firkantede flader overvejende af contortafyr, 
skovfyr og sitkagran. Dette brydes her og der af små åbne områder og af klitrimmerne, der står med 
de gamle bjergfyr på sider og top. 
 
Den del af Stenbjerg Klitplantage, som indgår i dette landskabskarakterområde, består overvejende 
af contortafyr og sitkagran, som i de sidste 15-20 år har afløst den oprindelige bjergfyr. Der er 
ryddet et mindre område med gammel bjergfyr i den nordlige del af plantagen, med henblik på at 
retablere klitheden på arealet igen. I den forbindelse blev der også lukket en stor grøft, og området 
er efter rydningen meget vådt. I plantagens centrale del brændte et ca. 130 ha. stort areal i juni 2004. 
Branden giver mulighed for at få genskabt klitheden med vådområder på arealet. 
 

Foto Fejl! Ukendt argument for parameter.: I Stenbjerg Klitplantage brændte et større areal i 
forsommeren 2004, og det har ændret området radikalt. Udviklingen her er begyndende opvækst af græsser 
og urter. 
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Nord for Stenbjerg Klitplantage ligger området omkring Førby Sø. Området er meget sammensat 
både med hensyn til ejerforhold og landskabets kompleksitet. I området ligger private og 
statsejede arealer mellem hinanden, hvilket udmønter sig i meget forskellige arealanvendelser og 
beplantninger. Omkring Førby Sø ligger en sammenblanding af åbne arealer af hede og 
græsnings-/omdriftsarealer gennemskåret af levende hegn samt enkelte små skovbeplantede 
arealer. De mange levende hegn i området medvirker til, at landskabet omkring Førby Sø 
fremstår meget lukket. I stor skala fremstår området sammensat.  
 
Selve Førby Sø er en lavvandet næringsfattig sø, som er ”naturvidenskabeligt referenceområde”, 
den mest skærpede tilstandsmålsætning i regionplanen. Søen er privatejet, men der er offentlig 
adgang for badning (Viborg Amt 2005). Søens åbne flade giver mulighed for udsyn i det ellers 
tillukkede delområde. Langs søens nordbred løber en moderat trafikeret landevej (nr. 539), som 
tilfører både støj og visuel uro i området. 
 
Ålvand ligger nord for landevejen (nr. 539) og er et fredet klithedeareal med mange vådområder, 
hvoraf flere er temporære. Området er lukket for færdsel i ynglesæsonen. Der kan opleves traner 
og kronvildt på heden. 
 

Foto Fejl! Ukendt argument for parameter.: I Tvorup Klitplantage er store dele plantet på den flade 
flyvesandsslette. Skoven består mest af nåletræer. Langs vejene er der flere steder plantet en række med 
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løvtræer. Denne række får efterhånden karakter af en hæk, når den vokser op og bliver klippet, som her i 
vejens højre side. 
 
Nord for Ålvand ligger Tvorup Klitplantage. Den er helt overvejende bevokset, vest for kystvejen 
mest med énstammet bjergfyr og contortafyr, i øst hovedsagelig med contorta, skovfyr, bjergfyr og 
andet nåletræ. Der indgår desuden lidt eg. Tvorup Klitplantage omfatter bl.a. Thagaard Plantage, 
som er det første plantningsforsøg i Thy fra 1816. Den indeholder spændende, gammel skov, som er 
meget varieret med hensyn til træarter (løv og nål) og terræn. Tvorup Klitplantage rummer et ret 
omfattende grøftesystem som leder mod hhv. sydvest og mod øst til Færgegårds Sig med vandskel 
nær Kystvejen. Færgegårds Sig ligger i plantagens sydvestende, og er en stor, kreaturgræsset fenne, 
som rummer både tør, flad hede, hedemoser og hedesøer. 
 
Vangså Hede ligger mellem Tvorup og Nystrup Klitplantager. Vangså Hede er fredet ligesom 
Ålvand. Klitheden her er mere tør. Området udgør et åbent, firkantet rum, der giver en god 
oplevelse og forståelse af, i hvilken natur plantagerne er plantet. Der går en offentlig, asfalteret 
vej øst-vest gennem området ind til Nystrup Klitplantage. 

Foto Fejl! Ukendt argument for parameter.: Den åbne, centrale del af Vangså med den mere lukkede del i 
baggrunden. 
 
Vangså by er et mindre, åbent sommerhusområde på Vangså Hede. De hedearealer, der ligger i 
umiddelbar tilknytning til bebyggelsen, bærer præg af afgræsning eller anden anvendelse. I den 
centrale og den nordvestlige del af Vangså ligger bebyggelsen åben og oprindelig hen og består 
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af ældre huse, som byggestilsmæssigt er egnstypiske. Omkring husene er der hverken levende 
hegn, beplantninger eller stakit, hvilken giver et åbent præg. Vangså er stille og ligger afsondret. 
 
Nærmest Kystvejen ligger et antal nyere sommerhuse som i høj grad er gemt mellem levende 
hegn og beplantninger, primært af bjergfyr. På nært hold er disse beplantninger en barriere for 
udsynet men i den store skala falder disse beplantninger ind i landskabet. 
 
Syd for den primære bebyggelse findes en dominerede granbeplantning omkring en gård. Også i 
den store skala begrænser denne beplantning landskabets åbenhed. Herudover er landskabet i og 
omkring Vangså by en åben og ensartet flade, hvor bebyggelsen falder diskret ind i det 
omkringliggende hedeområde. 
 

Foto Fejl! Ukendt argument for parameter.: En rydning ved Grubevande i Tvorup Klitplantage. Billedet 
er taget fra Grubebakke mod øst. Bag Grubevande løber Kystvejen og bag denne ses Tvorup 
Klitplantage.   
 
Nystrup Klitplantage er tilplantet efter en lige linje, et ejendomsskel, og det er i kontrast til 
landskabets form. Plantagen slører dermed både de bagvedliggende klitter (se beskrivelsen af 
landskabskarakterområde 8) og giver en kunstig/kulturbetinget overgang fra klithedelandskabet 
til skoven. Denne skarpe overgang er med årene blevet sløret, da skoven selvsår sig ud på 
Vangså Hede. 
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Landskabstype 
Landskabskarakterområdet er af landskabstypen: Flyvesandsslette, det vil sige flyvesand på hævet 
havbund, hvor topografien er flad, dog afbrudt af enkelte rimmer og afblæsningsflader med 
vandhuller, hvor nogle er temporære. Rimmerne går i den dominerende vindretning, fra vest mod 
øst. Se bilag 1 og kapitel ”Beskrivelse af landskabstyper”. 

Landskabskarakterområdets tilstand og udviklingstendenser 
Landskabskarakterområdet omfatter dels beskyttede naturområder (fredninger og §3 områder), dels 
plantager. Der er enkelte ekstensivt drevne landbrugsarealer ved Førby Sø, ligesom der er 
bebyggelse i Vangså. Bebyggelsen omkring Vangså falder ganske naturligt ind i de dominerende 
omgivelser af store klithedearealer. Der er ikke en tendens i retning af flere sommerhuse. Tilstanden 
er god og stabil. 
 
Udviklingen i landskabskarakterområdet er, dels at enkelte åbne arealer gror til, især langs kanterne 
af plantagerne, dels at flere arealer, både på de åbne klitarealer og inde i skoven, for nyligt er blevet 
ryddet. For eksempel i den vestlige del af Tvorup Klitplantage, hvor der ved rydning af bjergfyr i 
1989-95 er udvidet og sammenbundet nogle oprindelige naturtyper. Ved etablering af en stor 
græsningsfenne og efterrydning i 2003 er området nu i særdeles god plejetilstand. Området har 
status af fuglereservat med adgangsforbud i fuglenes yngletid (ynglende traner). Thagaard Plantage 
giver med sin varierede og gamle skov, et billede af, hvordan skovene kan udvikle sig i 
klitområderne, når der blandes løvtræer og nåletræer i bevoksningerne.  
 
Foto Fejl! Ukendt argument for parameter.: Arealanvendelsen er meget sammensat i området omkring Førby 
Sø. Her ses en majsmark omgivet af levende hegn, som medvirker til, at området er forholdsvist tillukket. 
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Landskabets sårbarhed 
De åbne arealer er sårbare overfor tilgroning, manglende naturlig hydrologi, kvælstof fra luften og 
afvanding. Landskabets store og åbne skala er sårbart overfor lukning med hegn o.lign. særligt på 
de private arealer ved Førby Sø. Plantageområderne er sårbare overfor ensartede bevoksninger i 
ensartede flader, og overfor dræning. 

Planmæssige og juridiske bindinger 
I landskabskarakterområdet findes en række planmæssige og juridiske bindinger. Herunder listes 
væsentlige bindinger samt ejerforhold i området. I kortbilagene findes en række oversigtskort (bilag 
3: Skov- & Naturstyrelsens arealer, bilag 4: SFL-områder, bilag 5: §3-områder, bilag 6: lokalplaner, 
bilag 7:  Natura 2000-områder, bilag 8: arealfredninger), som viser udvalgte bindinger. 
 
• Ejerforhold: Staten v/ Skov- og Naturstyrelsen ejer størstedelen af arealet, men der er lange 

smalle private parceller (øst-vest) og større sammenhængende private arealer i og omkring 
Førby Sø. 

• Zoneforhold: Hele området ligger i landzone. 
• Udpegninger i Viborg Amts regionplan (Forslag til Regionplan 2005):  

- Særlig beskyttelsesområde 
- SFL-område 
- Kystbeskyttelseszone 
- Negativområde for skovrejsning 
- §3-områder: fede, fersk eng, sø, mose og kær  

• Natura 2000: 
- Fuglebeskyttelsesområde nr. 17 Ålvand Klithede og Førby Sø (1994) 
- Fuglebeskyttelsesområde nr. 18 Vangså Hede (1994)  
- Habitatområde nr. 25 Vangså Hede (1998) 
- Habitatområde nr. 26 Ålvand Klithede og Førby Sø (1998) 

• Fredninger:  
- Arealfredning nr. 2275.04 Vestersø (Tvorup Hul) (1954)  
- Arealfredning nr. 5599.01 Førby Sø (1977)  
- Arealfredning nr. 7849.00 Vangså (1995)  

• Klitfredningslinje, Skovbyggelinje (300 m.) og Fortidsmindelinjen (100 m.) 
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Landskabskarakterområde 8 
- Indre klitbælte fra Stenbjerg Klitplantage til Nystrup Klitplantage 

Beliggenhed og afgrænsning 
Dette landskabskarakterområde er delt i to delområder, som begge ligger mod øst i den midterste 
del af undersøgelsesområdet for nationalparken. Det ene delområde er en del af Stenbjerg 
Klitplantage, det andet delområde er en del af Tvorup og Nystrup Klitplantager. Det afgrænses mod 
vest af flyvesandssletten og mod øst og syd af landbrugslandet i morænelandskabet eller drænet 
søbund, grænsen mellem Tvorup Klitplantage og Sjørring Sø. Mod nord er afgrænsningen ligeledes 
bestemt af topografien og afgrænses i Nystrup Klitplantage ved overgangen til området med 
flyvesand på yngre moræne. 

Landskabskarakter 
Landskabskarakterområdet er især præget af skov, som udgør skovgrænsen ind mod det åbne 
landbrugsland mod øst. Det består af to dele, hvor fællesnævneren er indlandsklitter med 
varierende skovtyper, både nåleskov og løvskov med bedre vækstbetingelser og derfor højere 
skov end i de vestligere beliggende landskabskarakterområder. Skalaen i landskabskarakter-
området er lille. Mønsteret er punkter af forskellige skovbilleder i en flade af skov. 
 

Foto Fejl! Ukendt argument for parameter.: Landskabet fortæller tydeligt, at der har levet mennesker her i 
mange generationer. Der findes 15 – 20 gravhøje i Stenbjerg Klitplantage. Det kan dog være svært at se 
forskel på, hvad der er gravhøje, og hvad der er indlandsklitter, og hvad der er gravhøje med klitter ovenpå. 
Her er det en fredet gravhøj (Foto: Erling Buhl). 
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I Stenbjerg Klitplantage går stenalderhavets kystskrænt i nord-sydgående retning ved områdets 
grænse mod vest og danner et tydeligt skel ud mod den hævede havbund. Skoven består af 
mange forskellige nåletræer som sitkagran, ædelgran, nordmannsgran, nobilis, skovfyr, lærk og 
omorika, men også med indslag af løvtræer som eg og bøg m.m. Det er med andre ord en for 
Thy meget varierende skov, plantet på landbrugsjord i modsætning til langt de fleste arealer, der 
er plantet på hede. 
 
I Tvorup Klitplantage ligger en af Thys ældste forsøgsplantninger for at dæmme op mod 
sandflugten. Den er fra 1857 og området kaldes for ”Gryden”. Udsigten fra skovskellet over det 
åbne landskab mod øst, den inddæmmede Sjørring Sø og Egebæksande, er i stor kontrast til 
oplevelsen inde i skoven, hvor landskabet er lukket og i lille skala. 
 

Foto Fejl! Ukendt argument for parameter.: Gryden i Tvorup Klitplantage er et spændende og varieret 
skovområde, som byder på store oplevelsesværdier. 

Mod øst i Tvorup Klitplantage findes ruinerne af Tvorup Kirke, som blev nedlagt i 1794 som følge 
af den ødelæggende sandflugt.  Der findes nogle markante vest-øst gående grøfter i skoven, der 
afvander mod øst. Der er okkerudfældning, og vandet er meget brunt. 



Fejl! Ukendt argument for parameter. 

   63 

Nystrup Klitplantage er den nordligst beliggende klitplantage i landskabskarakterområdet, og her 
findes der en række klitformationer, flere bevokset med et tæt bjergfyrretæppe, andre med åbne 
skovfyr, som lader klitlandskabet komme til syne.  
 

Foto Fejl! Ukendt argument for parameter.: Stenalderkysten løber gennem Nystrup Klitplantage i dette 
landskabskarakterområde, men er vanskeligt genkendelig, da der er klitter og klitrimmer på begge sider. Her 
er det en klitrimme, der er delvist ”pakket ud” af bjergfyrtæppet. 

Landskabstype 
Landskabskarakterområdet er af landskabstypen: Indre klitbælte enten på morænelandskab eller 
hævet havbund. Se kortbilag 1 og kapitel ”Beskrivelse af landskabstyper”. 

Landskabskarakterområdets tilstand og udviklingstendenser 
Arealanvendelsen i området er langt overvejende plantage. Tilstanden er god, og nogle steder 
forbilledlig, som f.eks. ”Gryden” i Tvorup Klitplantage. Udviklingstendenserne i området er 
rydning af visse klitformationer og selvforyngelse med hjemmehørende løvtræarter som eg, bøg, 
røn og ask, som er med til at skabe lysåbne og varierede skovbilleder/skovtyper, samt 
selvforyngelse med den ikke hjemmehørende contortafyr, som giver et lukket og ensartet 
skovbillede. 
 



Fejl! Ukendt argument for parameter. 

   64

I juni 2004 brændte den vestlige del af landskabskarakterområdet i Stenbjerg Klitplantage (i alt 130 
ha af den centrale del af plantagen brændte, se landskabskarakterområde 7). Branden åbner 
mulighed for at genskabe udsigt fra kystskrænten ud over den flade flyvesandsslette og videre ud til 
havet.  

Landskabets sårbarhed 
Området er sårbart overfor tilgroning i store områder af ensartede træer, eksempelvis contortafyr. 

Planmæssige og juridiske bindinger 
I landskabskarakterområdet findes en række planmæssige og juridiske bindinger. Herunder listes 
væsentlige bindinger samt ejerforhold i området. I kortbilagene findes en række oversigtskort (bilag 
3: Skov- & Naturstyrelsens arealer, bilag 4: SFL-områder, bilag 5: §3-områder, bilag 6: lokalplaner, 
bilag 7:  Natura 2000-områder, bilag 8: arealfredninger), som viser udvalgte bindinger. 
 
• Ejerforhold: Staten v/ Skov- og Naturstyrelsen ejer hele arealet, med undtagelse af et mindre 

areal nord for Stenbjerg Klitplantage. 
• Zoneforhold: Hele området ligger i landzone. 
• Udpegninger i Viborg Amts regionplan (Forslag til Regionplan 2005):  

- Særlig beskyttelsesområde 
- Kystbeskyttelseszone 
- Særlige drikkevandsinteresser (Stenbjerg Klitplantage og Nystrup Klitplantage) 
- Beskyttelseszoner om drikkevandsboring (Stenbjerg Klitplantage) 
- Bevaringsværdig kulturmiljø (Sjørring- Diernæs Mark) 
- Kulturhistorisk interessepunkt, berører ikke området direkte, men grænser op til området  

(Egebæksande) 
• Fredninger: 

- Arealfredning nr. 5599.01 Førby Sø (1977) 
- Arealfredning nr. 7849.00 Vangså (1995) 

• Nationalt geologisk interesseområde nr. 15 
• Fortidsmindelinjen (100 m.) 
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Landskabskarakterområde 9 
- Klitmøller 

Beliggenhed og afgrænsning 
Landskabskarakterområdet dækker Klitmøller by samt et bymæssigt præget område umiddelbart øst 
for Klitmøller. Byen grænser mod nord op til Hanstholm Vildtreservat og i grænsen mod syd ligger 
Nystrup Klitplantage. Vesterhavet samt et havklitbælte afgrænser området mod vest og mod øst 
grænser området op mod Vilsbøl Klitplantage.  

Landskabskarakter 
Området er et byområde, Klitmøller, som grænser forholdsvist skarpt op til de omkringliggende 
klitheder og plantager. Området er beliggende på den flade flyvesandsslette og fremtræder i stor 
skala forholdsvis ensartet som en byflade i landskabet. Undtaget er den del af området, som ligger 
øst for kystvejen, hvor landskabet fremstår mere sammensat af forskellig arealanvendelse og 
beplantning. 
 

Foto Fejl! Ukendt argument for parameter.: Bebyggelse i Klitmøller: Nyere sommerhuse blander sig med 
ældre, egnstypiske huse, hvoraf nogle stadig er helårsboliger, og andre anvendes som sommerbolig. 

Klitmøller er sammensat af ældre, egnstypiske huse, som er relateret til fiskeriet i Vesterhavet, samt yngre 
parcelhuse og sommerhuse. De ældre huse er primært lokaliseret langs byens hovedgade der løber gennem 
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byen fra kystvejen til landingspladsen samt i området omkring Klitmøller Kirke og skolen nær Kystvejen. 
Omkring hovedgaden ligger også parcelhuse af yngre dato, mens sommerhusene primært ligger i den sydlige 
(og til dels nordlige) udkant af Klitmøller. Derudover findes der i byområdet tre campingpladser, hvilket 
sammen med de mange sommerhuse understreger Klitmøllers status som ferieby. Hvor den primære aktivitet 
i byen tidligere var fiskeri, er turistaktiviteter i dag de primære. I Klitmøller er der 368 helårsboliger og 865 
faste indbyggere samt 620 sommerhuse (Hanstholm Kommune 2004). 
 

Foto Fejl! Ukendt argument for parameter.: Øst for Kystvejen ligger et sammensat område med forskellige 
arealanvendelser og beplantninger. Området er præget af dets bynærhed, og der findes både gårde og huse 
her. 

Området øst for Kystvejen er en del af landskabskarakterområdet, fordi det er præget af dets 
bynærhed, ved at være sammensat af huse på landet og mindre gårde. Området er ikke en del af 
selve Klitmøller, men det har bymæssig karakter med huse, hegn, hække og mange veje. 
Omkring bebyggelsen i området findes indhegninger og ekstensiv græsning i disse. 
Arealanvendelsen i området er varieret; der findes marker, klithede (under tilgroning) og mindre 
skovområder. Disse beplantninger samt et antal levende hegn af gran gør, at området fremstår 
mere tillukket end det egentlige byområde. 

Landskabstype  
Landskabskarakterområdet er af landskabstypen: Flyvesand på hævet havbund. Bybebyggelse og de 
øvrige områder, som indgår i landskabskarakterområdet ligger, primært på den flade 
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flyvesandsslette, bag havklitbæltet. Havklitbæltet er under nedbrydning især nord for Klitmøller. Se 
kortbilag 1 og kapitel ”Beskrivelse af landskabstyper”. 

Landskabskarakterområdets tilstand og udviklingstendenser 
Byen fremstår sammensat af bebyggelsesområder af ældre, fiskeri-relaterede huse og nyere 
parcelhuse samt sommerhusområder, hvor husene er bygget om gennem 1900-tallet. De nyere huse 
adskiller sig ofte fra den ældre, egnskarakteristiske byggestil og åbenhed i forhold til klithede og 
øvrige omkringliggende arealer. Mellem husene i Klitmøller er der flere åbne hede- og 
afgræsningsarealer.  

Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.a og 1b: Klitmøllers udstrækning og bebyggelse i hhv. 1882 og 
2002. Kystlinjen for 2002 samt kystvejen er stiplet ind på stregtegningen for 1882. Bemærk hvorledes 
kystlinjen især nord for Klitmøller er rykket ind i landet. 

Den gamle landingsplads er et delvist fungerende kulturmiljø, hvor fritidsfiskere i mindre omfang 
stadig fisker fra stranden. Klitmøller har op gennem sidste halvdel af 1900-tallet udviklet sig fra et 
driftigt fiskerleje til et driftigt turistområde. Området er i dag et særdeles populært ferieområde. 
Tendensen er, at Klitmøller i endnu større omfang vil udvikle sig til et turistområde med flere 
turister, sommerhuse og feriecentre i området. Byens vækst kan ske internt i byen, men det er 
muligt, at byens omfang også vil brede sig til området øst for Kystvejen, hvor der allerede er huse 
og bymæssigt præg. En fortsat vækst i turistindustrien og dermed i byens omfang vil have 
indflydelse på de omkringliggende arealers anvendelse og på landskabet. Klitmøller er samtidigt et 
attraktivt bosætningsområde med skole, børnehave, dagligvareforretninger og ældrecentre. 

Landskabets sårbarhed 
Klitmøller er i dag et populært ferieområde som fortsat udvikler sig som ferieby. Der er rigelig 
rummelighed i eksisterende byområde til, at byen kan vokse ”inden for egne mure”, både mht. 
helårsboliger, sommerhuse og turist-erhvervsmæssigt.  
 
I forhold til havets erosion er det særligt kystlinjen nord for byen, der er udsat for nedbrydning. 
Kystlinjen nærmer sig flere huse, som er truet af havet. Fortsat kystsikringsindsats er nødvendig, 
hvis kystlinjens tilbagerykning skal stoppes, og husenes fremtidige eksistens skal sikres. 

Planmæssige og juridiske bindinger 
I landskabskarakterområdet findes en række planmæssige og juridiske bindinger. Herunder listes 
væsentlige bindinger samt ejerforhold i området. I kortbilagene findes en række oversigtskort (bilag 

Klitmøller 
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3: Skov- & Naturstyrelsens arealer, bilag 4: SFL-områder, bilag 5: §3-områder, bilag 6: lokalplaner, 
bilag 7:  Natura 2000-områder, bilag 8: arealfredninger), som viser udvalgte bindinger. 
 
• Ejerforhold: Med få undtagelser er området privat ejet. 
• Zoneforhold: Hovedparten af området er enten byzone eller sommerhusområde. Klitmøller 

består omtrent af lige dele byzone og lige dele sommerhusområde. Der findes landzone uden for 
det egentlige byområde fx delområdet øst for kystvejen. 

• Udpegninger i Viborg Amts regionplan (Forslag til Regionplan 2005): 
- SFL-områder (bl.a. langs vandløb) 
- Negativområde for skovrejsning 
- §3-områder: Byen er omgivet af klithedearealer som er flettet ind mellem byarealerne.  

• Udpegninger i Hanstholm kommunes kommuneplan: 
- Flere lokalplaner i Klitmøller by. 

• Natura 2000:  
- Området grænser op til Hanstholm Vildtreservat (1949), som er Fuglebeskyttelsesområde 
(1994) og Habitatområde (1998/2003).  

 

Foto Fejl! Ukendt argument for parameter.: Kysterosion ved Klitmøller. Trods forsøg på at forhindre havets 
nedbrydning af kystskrænten nærmer havet sig flere huse i byens nordlige del. 
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Landskabskarakterområde 10 
- Hanstholm Vildtreservat, havklitter og flyvesandsslette fra Klitmøller til Hanstholm 

Beliggenhed og afgrænsning 
Dette landskabskarakterområde dækker Hanstholm Vildtreservat, som ligger mellem Klitmøller og 
Hanstholm. Området afgrænses mod nordvest af Vesterhavet, mod nordøst af Hanstholm Knuden, 
mod syd og sydøst af stenalderhavets kystskrænt i Tved og Vilsbøl Klitplantager, hvorimellem 
området grænser op til engene ned til Nors Sø. 

Landskabskarakter 
Landskabskarakterområdet består af et stort, åbent og fladt klithedelandskab med flere vådområder 
og søer. Størst er Blegsø, som ligger mod øst helt op ad den markante kridtskrænt, Stenalderhavets 
kystlinie. Skalaen i området er stor. Mønsteret er flader, kun afbrudt af Kystvejen, der strækker sig 
gennem området som en linje helt ude mod vest og den smalle stribe af havklitter, der findes her. På 
fladen findes flere markante klitpartier, Risbjerge på 33 m., Gråbjerg på 29 m., Savbjerg 33 m., 
m.fl. Det åbne brydes her og der af små lukkede skovområder. Mod syd er Vilsbøl Klitplantage 
plantet i en trekant på den flyvesandsslette, som klitheden ligger på. 
 

Foto Fejl! Ukendt argument for parameter.: Hanstholm Vildtreservat set mod nord fra udkanten af Vilsbøl 
Klitplantage. 



Fejl! Ukendt argument for parameter. 

   72

Området fik status som vildtreservat i 1949. Vildtreservatet omfatter i dag 3.300 ha klithede samt 
ca. 240 ha af den tilstødende Tved Klitplantage, foruden den vestlige 2/3 af Nors Sø med til-
grænsende vådområder og græsarealer, i alt 3871 ha. 
 
Fra klitformationen, Isbjerg (i landskabskarakterområde 11), der med sine 56 meter over havet 
udgør egnens højeste punkt, er der intet, der forstyrrer indtrykket af et naturlandskab dannet af vind 
og sand. Lave, forkrøblede krat af bjergfyr følger konturerne i landskabet. 
 
Fra plantagekanten ved Isbjerg og mod vest ud til stenalderhavets gamle kystskrænt ligger en 
strækning med mindre klitter og græssletter. Nedenfor skrænten findes en perlerække af lavvandede 
søer og vest herfor klithedens vildmark, der strækker sig ud til Vesterhavet over en strækning på 
næsten fem kilometer.  
 
De fleste af områdets søer er beliggende i tilknytning til våde lavninger mellem Nors Sø og 
Sokland. Vådområderne fremstår som sumpede vildnis med bevoksninger af tagrør, kogleaks og 
andre vandplanter og tætte krat af pors og pil. Søerne er alle klarvandede, og hvor sandbunden ikke 
er dækket af dynd og tørvemos, kan man finde tvepibet lobelie og strandbo samt andre 
karakterplanter for den efterhånden sjældne, næringsfattige søtype. 
 

Foto Fejl! Ukendt argument for parameter.: Blegsø er forholdsvis dyb - ned til ca. 8 meter - og er ligesom 
Nors Sø en såkaldt karstsø, det vil sige en sø med kridtbund. Billedet er taget fra den gamle kystskrænt, der 
hæver sig i 15 meters højde som en stejl og lysende hvid kridtvæg. 
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Ud over de landskabelige oplevelsesværdier rummer landskabet meget store biologiske værdier. 
Den centrale del af reservatet med søer, kær og andre vådområder er lukket for færdsel hele året. I 
reservatets øvrige dele øst for kystvejen er færdsel tilladt til fods udenfor fuglenes yngletid.  
 
Der er mulighed for at opleve bl.a. hjejlen og den lille vadefugl, tinksmeden, der ligesom hjejlen er 
en forholdsvis fåtallig ynglefugl i Danmark. Reservatet er i sin helhed ynglelokalitet for mellem 30 
og 40 forskellige fuglearter, hvoraf kan nævnes rørhøg og trane. 
 

Foto Fejl! Ukendt argument for parameter.: For at kunne plante på den flade del af Vilsbøl Klitplantage, har 
det været nødvendigt at grave mange dybe grøfter, så området kunne drænes. Nors Å går gennem plantagen 
i en gravet kanal, oprindelig var der intet afløb fra Nors Sø. 
 
Sidst på sommeren ses efterårstrækket af stor regnspove, og i løbet af de næste måneder ankommer 
småflokke af gråand og krikand. Også toppet skallesluger, stor skallesluger, troldand, hvinand og 
taffeland er regelmæssige trækgæster i reservatet. Mindre flokke af sædgås fra yngleområder i 
Nordskandinavien og Nordvestrusland ses på træk sidst i oktober undertiden sammen med 
kortnæbbet gås, der har sit yngleområde på den arktiske øgruppe Svalbard. Det er også muligt at 
opleve råvildt, kronvildt, ræv og odder i reservatet. 
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På flyvesandsslettens sydlige del, ind mod Stenalderhavets kystskrænt, blev der omkring midten af 
1900-tallet plantet den lave del af Vilsbøl Klitplantage. Skoven er på flad, drænet terræn, afbrudt af 
klitrimmer. Plantagerne består langt overvejende af nåletræer, men flere steder er der nu 
introduceret hjemmehørende løvtræarter som eg, birk, bøg og el.  

Landskabstype 
Landskabskarakterområdet er af landskabstypen: Flyvesandsslette, det vil sige flyvesand på hævet 
havbund. Undergrunden består af kridt, der var havbund, dengang stenalderhavet for godt 6.000 år 
siden dækkede Nordjylland og splittede Thy og Hanherred i et ørige. Topografien er flad, dog 
afbrudt af enkelte rimmer med meget høje klitter, og afblæsningsflader med vandhuller, hvor nogle 
er temporære. Rimmerne går i den dominerende vindretning, fra vest mod øst. Mellem Vesterhavet 
og Kystvejen er der en smal stribe af havklitter. Se bilag 1 og kapitel ”Beskrivelse af 
landskabstyper”. 

Landskabskarakterområdets tilstand og udviklingstendenser 
Landskabskarakterområdet består dels af beskyttede naturområder (vildtreservat, fredninger og §3- 
områder), dels af nåletræsplantager.  
 

Foto Fejl! Ukendt argument for parameter.: Der er gravet mange grøfter for at plante i de våde 
områder. I tørre perioder er grøfterne helt tørre, som her i Vilsbøl Klitplantage i juli 2004. 
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Plejen af de åbne naturarealer består bl.a. af græsning, og ca. 350 ha. bliver græsset. For at undgå at 
de øvrige åbne arealer ikke gror til i selvsåede bjergfyr, plejes arealerne ved afbrænding og 
fældning. I Vilsbøl Klitplantage er skovdriften blevet mere ekstensiv. På længere sigt, hvis den 
naturlige hydrologi genindføres, kan området retableres som en del af det åbne reservat, med holme 
af bevoksning på de tørre områder. Den sydlige del af Vilsbøl Klitplantage, ned mod Tørvekær er 
udlagt til hundeskov, og benyttes ofte af mange hundeejere. 

Landskabets sårbarhed 
De åbne hedearealer er sårbare over for tilgroning med nåletræer, så naturtypen forringes og  
landskabsformerne sløres, manglende naturlig hydrologi, kvælstof fra luften og afvanding. Der er 
risiko for indvandring af invasive arter som Rynket rose (Rosa rugosa). Plantagearealerne er 
ligeledes sårbare overfor manglende naturlig hydrologi/afvanding og deraf følgende 
okkerproblemer. 

Planmæssige og juridiske bindinger 
I landskabskarakterområdet findes en række planmæssige og juridiske bindinger. Herunder listes 
væsentlige bindinger samt ejerforhold i området. I kortbilagene findes en række oversigtskort (bilag 
3: Skov- & Naturstyrelsens arealer, bilag 4: SFL-områder, bilag 5: §3-områder, bilag 6: lokalplaner, 
bilag 7:  Natura 2000-områder, bilag 8: arealfredninger), som viser udvalgte bindinger. 
 
• Ejerforhold: Staten v/ Skov- og Naturstyrelsen ejer hele området. 
• Zoneforhold: Hele området ligger i landzone. 
• Udpegninger i Viborg Amts regionplan (Forslag til Regionplan 2005):  

- Særlig beskyttelsesområde 
- SFL-område 
- Kystbeskyttelseszone 
- Negativområde for skovrejsning 
- §3-områder: hede, fersk eng, sø, moser og kær 

• Natur- og vildtreservat nr. 21 Hanstholm (1949), hedereservat. 
• Natura 2000: 

- Fuglebeskyttelsesområde nr. 22 Hanstholm Vildtreservat (1994)  
- Habitatområde nr. 24 Hanstholm Vildtreservat, Nors Sø og Vandet Sø (1998/2003) 

• Fredninger:  
- Arealfredning nr. 5005.00 Hanstholm reservatet (1972) 
- Arealfredning nr. 5875.00 Nors Sø (1980) 

• Nationalt geologisk interesseområde nr. 14 
• Klitfredningslinje, Skovbyggelinje (300 m.) og Fortidsmindelinjen (100 m.) 
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Landskabskarakterområde 11 
- Morænelandskab fra Nystrup Klitplantage til Tved Klitplantage med Vandet Sø og Nors Sø. 

Beliggenhed og afgrænsning 
Området ligger mellem det hævede havbundsareal mod vest, syd  og nord, og landbrugslandet mod 
øst. Mod vest  afgrænses området flere steder af en markant stenalderkystlinje. Arealanvendelsen og 
naturgrundlaget er meget let aflæselig her og afgrænsningen bliver derfor meget tydelig de fleste 
steder i landskabet. Lidt vanskeligere er det ved overgangen til Klitmøller, hvor afgrænsningen er 
trukket langs Kystvejen og den nordlige del af Kvadderkær. 

Landskabskarakter 
Området omfatter store dele af Nystrup Klitplantage, Kronenshede, Vandet Klitplantage, Vandet 
Sø, Vilsbøl Klitplantage, Nors Sø og Tved Klitplantage. Skalaen i landskabskarakterområdet er stor. 
Mønsteret er ensartede flader – skov, sø, skov, sø, skov. Det gennemskæres af enkelte offentlige 
veje, hvor vej 557 fra Klitmøller til Thisted er den største. Der er stille i området. 
  

Foto Fejl! Ukendt argument for parameter.: I Nystrup Klitplantage er der i den centrale del anlagt en 
golfbane i et stort klitområde. Det ser fremmedartet ud med de slåede græsarealer, men omvendt er det et 
fint område at spille golf i. Banen er så vidt muligt anlagt i landskabets naturlige topografi. 
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Langt den største del af klitplantagerne i dette landskabskarakterområde ligger på morænejord, som 
har et højt lerindhold. Det er dækket af et lag flyvesand i varierende tykkelse. Der, hvor sandlaget 
ikke overstiger en meters tykkelse, er der gode vækstforhold for de fleste træarter. Det ses ved, at 
skoven her er anderledes end i de skovområder, der ligger på den hævede havbund. Skovene minder 
i langt højere grad om højstammede skove andre steder i landet. Karakteristisk er dog, at der flere 
steder i  plantagerne findes store klitter, hvor sandlaget ofte er mange meter tykt. Det giver en 
oplevelsesværdi med denne variation i skoven.  
 
Nystrup Klitplantage er den sydligste plantage i landskabskarakterområdet. Inde i plantagen ligger 
den gamle stenalderkystskrænt og det er den, der er afgrænsningen af området. Mod nord og øst er 
kystskrænten meget synlig, mens den mod syd og vest flere steder er meget svær at erkende i 
landskabet, da sandflugten har dækket skrænterne med sand. Gennem plantagen og Kronenshede 
går kommunevejen Nystrupvej fra Vang til Klitmøller. Der er et meget smukt vejforløb, hvor man 
ca. midtvejs kan opleve stenalderhavets kystskrænt. Tilplantningen startede efter købet af 
Herregården Nystrup i 1888. Senere i 1910 blev den østlige del af plantagen opkøbt og tilplantet. 
Der er herefter løbende opkøbt mindre arealer til tilplantning. 

Foto Fejl! Ukendt argument for parameter.: Der findes mange velbevarede gravhøje især i den sydlige del af 
landskabskarakterområdet. Her er det tre gravhøje i den sydlige del af Kronenshede. 

 
Vandet Klitplantage ligger umiddelbart øst for Kronenshede.  Den deles i en østlig og en vestlig del 
af Vandetvej, som forbinder Vester Vandet med Sjørring. Den gennemskæres i øst-vestlig retning af 
Klatmøllevej og Ministervej, som er skovveje, hvor offentlig bilkørsel er tilladt. Inden tilplantning 
er der især i plantagens vestlige del udført omfattende dræningsarbejder. De mange grøfter samler 
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sig i Rindbæk, som via den opstemmede Rindbæk Sø løber mod nord til Vandet Sø. Den ældste, 
centrale del af plantagen er fra 1883, hvorimod plantagens østligste dele er tilplantet efter 1940. 
 
Nord for Vester Vandet ligger højgruppen Edshøje, hvorfra der er storslået udsigt over Vandet Sø 
og Vesterhavet. Men også i plantagerne er der mange bevarede gravhøje, f.eks. Svalehøje på 55 
meter i Kronenshede og Fru Hares Høj på 40 meter i Vandet Klitplantage. 
 
Vandet Sø og mose/engområdet Kvadderkær ligger som det første åbne område mellem 
skovområderne. Området omkring Kvadderkær er karakteriseret ved at være sammensat af mange 
arealanvendelser og bevoksningstyper. Der er både privatejede og statsejede arealer mellem 
hinanden, som består af en blanding af natur- og kulturarealer. I området (som ikke er præcist 
afgrænset) findes åben klithede, nogle steder under tilgroning, bjergfyrsbevoksninger, 
afgræsningsmarker og moseområder. 
 
 
 
 

Foto Fejl! Ukendt argument for parameter.: Kvadderkær under tilgroning. 

Området er generelt tillukket, men dog åbent ned mod Vandet Sø. Området er komplekst 
sammensat af diverse mindre arealer med forskellige bevoksningstyper og arealanvendelser. Der er 
intet klart mønster ej heller en dominerende struktur i området. Kvadderkær-området fremstår som 
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en sammensat og dermed noget anderledes del af landskabskarakterområdet. Syd for Kvadderkær 
samt mellem Sandodde Sande og Bodilsande (udlagt til golfbane) er der et par mindre hedearealer, 
som også er under tilgroning. Nord for Kvadderkær findes et par gårde og hertil knyttede 
markarealer, som benyttes til græsning. Derudover er der nogle få sommerhuse i området. 
 
Vilsbøl Klitplantage, mellem Vandet Sø og Nors Sø, har som Nystrup Klitplantage stenalderhavets 
kystskrænt gennem plantagen og afgrænser det ene landskabskarakterområde fra det andet. Vilsbøl 
Klitplantage er en landskabelig meget flot skov på bølget terræn. 
 

Foto Fejl! Ukendt argument for parameter.: Vilsbøl Plantage ligger på gammel herregårdsjord. 
Herregården Nebel kan spores i skriftlige kilder tilbage til 1300-tallet. Gården blev offer for sandflugten, 
som bredte sig vestfra og lagde sig over markerne og umuliggjorde dyrkning. Af samme grund blev gården 
mindst to gange flyttet længere mod øst. De forladte gårdsteder røbes nu kun af enkelte efterladte sokkelsten 
samt af mindestenen ved Nebel Husplads. 

Nors Sø er som Vandet Sø blandt de reneste i landet. De er begge karstsøer, dvs. næringsfattige søer 
på kalkbund, som har vandtilstrømning gennem sprækker i kalken. Søerne er omkring 20 meter 
dybe og er tidligere havbugter, som blev afsnøret fra havet ved den landhævning, der begyndte i 
stenalderen. Søerne har så at sige opfanget sandflugten. Derfor er der gode badestrande på vestsiden 
af søerne, hvor sandbunden strækker sig lige så langt, som vinden har kunnet bære sandet. 
 
I Tved Klitplantage er tilplantningen af det øde klitlandskab startet i 1902. Det var hovedsagelig 
bjergfyr, som blev plantet i de første årtier. Af de 270.000 træer og buske, som blev plantet i foråret 


