Nejst Plantage (skov nr. 44)
Beskrivelse
Generelt
Nejst Plantage ligger umiddelbart sydøst for Hirtshals. Skovens sammensætning pr. 1/1 2007
og beliggenhed fremgår af nedenstående tabel og kort.
Skovarealer
Eg
Ædelgran
Bjergfyr
I alt

Naturarealer m.v.
1,9 Krat
35,8
2,4
40,0

Andre arealer
0,7 Slette
Ager
0,7

0,0
40,8

© Kort & Matrikelstyrelsen
Nejst Plantage blev erhvervet i 1960erne fra Hirtshals kommune som led i magelæg. Kommunen
modtog ved magelægget arealer i den nordvestlige del af Lilleheden Plantage til udvidelse af et industriområde.
Geologi og jordbund
Plantagen adskiller sig fra Uggerby og Lilleheden Plantager ved at ligge på havaflejringer fra Ishavet, der også kaldes Yoldiahavet. Højden er mellem 24 og 29 m oh. Jordbunden er præget af magert
sand, idet et ca. l m tykt lag flyvesand dækker det senglaciale øvre Saxicava-sand og grus. I plantagens vestlige del er sandet tørveblandet. Området er, til trods for dybe grøfter, stærkt vandlidende.

Landskab
Nejst Plantage er en lille firkantet plantage på ca. 600 x 600 meter. Mod nord grænser plantagen ud
til et smalt hedeareal, der er sprunget i skov. Nord herfor løber Halvejen, og nord for den ligger parcelhuse og sportsanlæg. Mod øst afgrænses skoven ligeledes af et grønt område og derefter parcelhuse. I det nordøstlige hjørne grænser plantagen op til tennisbaner. Mod syd afgrænses skoven af
en vej, Asger Højlundsvej, og herefter er der åbne marker med hegn og småplantninger. Mod vest
er der et industriområde og et selvgroet hedeområde mellem plantagen og hovedvej A55. Plantagen
er på ingen måder dominerende i landskabet, man skal snarere lede efter den for at se den.
Plantagens mønster består af små firkantede ensaldrende bevoksninger af ædelgran. Alle spor og
veje er rette og parallelle. Der er begyndende tilgroning af spor og veje med glansbladet hæg. Plantagen ligger på et fladt terræn, der er kraftigt grøftet. Hele plantagen er vurderet til ”middel tilstand”
på grund af dens monotone og absolut ensartede struktur og mønster.
Skoven
Skoven er med undtagelse af litra 890 a og b tilplantet i 1960, hvilket giver et strukturmæssigt noget
monotont skovbillede. Plantagen består hovedsageligt af ædelgranen som har en pk på 11, hvilket
kunne forbedres væsentligt hvis man udbyggede det i forvejen veludbyggede grøftningssystem.
Selvom ædelgranen står på størstedelen af arealet er der meget indblanding af birk, skovfyr og bøg,
især ud til sporene så skovbilledet opleves mere varieret end bevoksningslisten umiddelbart giver
udtryk for.
Friluftsliv
Nejst Plantage er med sine ca. 5.000 årlige besøg et af de mindst besøgte områder på distriktet, på
trods af sin umiddelbare nærhed til et for egnen stort byområde. Det kan skyldes at skoven er relativt ung og dermed mangler karakter og naturoplevelser. Hovedårsagen skal dog nok findes i den
underliggende tabel.
Faciliteter for Nejst Plantage.
Facilitet
Bro
Piktogramstander

Information

Pladser

Veje og stier
1

3

Der er ikke gjort noget for at lave en fornuftig adgang til skoven, f.eks. i form af en parkeringsplads,
dette kan dog forsvares med at der findes en god parkeringsplads ved sportshallen. Yderligere er der
som det fremgår af tabellen ikke gjort noget for at øge publikums oplevelse af skoven, som f.eks.
ved at anlægge vandre-, ride- eller cykelruter eller ved at lave shelterpladser og opholdsområder
med borde og grillkasser. Et stiforløb som går på tværs af det kvadratiske vejnet ville i sig selv øge
oplevelsesværdien af skoven betragteligt.
Hirtshals kommune har anlagt og vedligeholder en vandresti igennem området.
Da der kun er svaret på 4 spørgeskemaer for Nejst Plantage er der ikke grundlag for at udtale sig om
publikums ønsker eller aktiviteter.
Kulturmiljø
Ingen fortidsminder.
Bygninger
Ingen.

Gældende udpegninger
Regionplanlægning
Udpegninger i Nordjyllands Amts regionplan (2005):
Byzone. Drikkevandsinteresser.
Internationale beskyttelsesområder
Der forekommer ingen.
Fredninger og vildtreservater
Ingen vildtreservater
Naturskov
Der forekommer ingen.
Forsøg
Der forekommer ingen.
Pyntegrønt
Der forekommer ingen.
Jagt
Plantagen er bynær og begrænset størrelse, hvorfor området friholdes for jagt.
Fiskeri
Der forekommer ingen.
Målsætninger
Friluftsliv
Der etableres en rasteplads i plantagens vestlige del som også skal være besøgscenter.
Nejst Plantage har et stort besøgspotentiale. Der skal derfor etableres tidssvarende publikumsfaciliteter
Plantagens skakbrætsystem skal brydes op, og der anlægges et snoet stisystem. Yderligere vil der
blive anlagt en shelterplads i forbindelse med den nationale cykelrute ”Vestkystruten” som løber
forbi plantagens. Centralt i plantagen laves et åbent område og etableres en sø. I dette område kunne
der opsættes et madpakkehus med bålplads og borde og bænke.
Der etableres fri teltning i plantagen.
Landskabsplan
Målet med Nejst Plantage er at bevare den som en bynær skov, men at ændre plantagens indre til en
varieret løvskovsdomineret skov med naturlig hydrologi og et varieret stisystem.
Skovudvikling og naturnær skovdrift
Da det er de rekreative værdier, som fremover skal vægtes tungt vil målet være at skabe en løvtrædomineret og varieret skov.

Plan og konsekvenser
Friluftsliv
SNS Vendsyssel vil arbejde for at der bl.a. gennemføres følgende i planperioden:
- Anlæg af rasteplads som besøgscenter.
- Anlæggelse af et nyt stisystem.
- Der anlægges en ”strække-ben sti” i plantagens vestlige del.
- Etablering af åbent område med en sø, madpakkehus, bålplads og borde og bænke.
- Anlæg af primitiv overnatningsplads med shelter.
Landskab
Lukke alle dræn og ændre træartssammensætningen til en mere birke- og skovfyr domineret skovudviklingstype.
Skov
Der er udlagt følgende skovudviklingstyper:
14 Hovedtotal
Driftsklasse
2 Eg
6 Ædelgran
7 Bjergfyr
9 Ubevokset
Hovedtotal

Bøg og gran
1,9
35,5
2,4
0,7
40,5

1,9
35,5
2,4
0,7
40,5

Hele Nejst plantage er udlagt til SUT 14, hvilket er en skovudviklingstype domineret af bøg og
ædelgran. Umiddelbart af tabellen fremgår at der ikke er bøg i plantagen, men den findes som indblanding i alle afdelinger primært langs sporene. I perioden vil fokus være på at skabe større variation ved hugst for bøg og ved hugst at skabe større diameter- og højdevariation i plantagen.

