Areal ved Hulsig (skov nr. 39)
Beskrivelse
Generelt
Arealet ved Hulsig ligger umiddelbart nord for Hulsig mellem Skagen og Bunken klitplantager.
Arealet østkant ligger ud til Kattegat. Områdets sammensætning pr. 1/1 2007 og beliggenhed
fremgår af nedenstående tabel og kort.
Skovarealer
Bjergfyr
Andet nåletræ

Naturarealer m.v.
1,4 Hede
0,3 Strandbred

I alt

1,7

Andre arealer
3,1 Slette
0,1 Ager
Vej
3,2

1,0
7,4
0,2
8,6
13,5

© Kort & Matrikelstyrelsen
Arealet overgik til distriktet i 2003 da ejeren døde uden arvinger.
Geologi og jordbund
Arealet ligger på en flyvesandsslette mellem klitrækken Tornbakkerimmen i nordvest og
kystklitterne mod øst. Jordartskortet viser, at overfladen domineres af flyvesand med et lille indslag
af havaflejret grus ved skellet mod sydvest. Jordbunden ligner formegentligt jordbunden i Bunken
Plantage, hvor underlaget af postglaciale strand- og ferskvandsaflejringer helt er skjult af magert
flyvesand. Podsoleringen af sandet er sandsynligvis ligeledes yderst svag eller fraværende.

Landskab
Landskabet på afblæsningsfladen (flyvesandssletten) er overvejende åbent med landbrug i små
firkanter og spredte små gårde. Ind i mellem er der hegn og mindre bevoksninger, samt naturarealer
med klithede. Det statsejede areals afgrænsning ses ikke i landskabet. Yderst mod øst består arealet
af klitter og strand. Landskabet er vurderet til særligt sårbart overfor tilgroning og i landskabelig
god stand, bortset fra den eksisterende plantage, som er vurderet i middel værdi, da den bryder med
det karakteristiske åbne landskab.
Skoven
Der findes to mindre skovbevoksede arealer med henholdsvis gammel bjergfyr og en skovfyr
bevoksning fra 1975.
Friluftsliv
Den internationale vandrerute ”Nordsøstien” går gennem arealet. Der er opsat en vandhane til
rådighed for publikum.
Natur
Der er set traner på arealet.
Kulturmiljø
Ingen fortidsminder.
Bygninger
Ingen idet bygninger blev stykket fra i forbindelse med statens overtagelse.

Gældende udpegninger
Regionplanlægning
Udpegninger i Nordjyllands Amts regionplan (2005):
Naturområde, regionalt naturområde (østlige del). Økologiske forbindelser og beskyttet natur
(østlige del). Geologisk interesseområde.
Jagt
Administreres af distriktet. Der udøves intensiv jagt på hedelodderne vest og nord for arealet.
Fiskeri
Intet – udover det fiskeri der evt. foregår fra strandbredden.
Målsætninger
Friluftsliv
- Nordsøstien vedligeholdes.
- En P-plads til et par biler kan bør på sigt etableres.
Natur
Tranerne på Hulsig hede bruger græsningsarealerne til fourageringsområde.

Landskabsplan
Målet er at bevare det åbne landskab og genoprette klitheden.
Skovudvikling og naturnær skovdrift
Ved foden af Tornbakkerimme skal egekrattet bevares og udbygges. Det bevoksede areal i nord
fjernes på sigt.
Plan og konsekvenser
Friluftsliv
- Sti fra Tranevej til Kattegat afmærkes.
- Etablering af en mindre P-plads og evt. opsætning af et bord og bænkesæt.
Natur
Landbrugsarealet overgår til vedvarende græs og plejes ved græsning.
Landskab
Fjerne den eksisterende trægruppe inden for planperioden
Skov
Der er udlagt følgende skovudviklingstyper

Driftsklasse
7 Bjergfyr
Hovedtotal

Skovudviklingstype
23
Hovedtotal
Eg med skovfyr og
lærk
1,4
1,4

1,4
1,4

En del af de fyrretræer og sitkagran som dominerer på Tornbakkerimme fjernes for at fremme egens
udvikling.

