
Lien Skallerup (skov nr.  47) 
  

Beskrivelse 

Generelt 
Lien Skallerup ligger små 20 km nord for Løkken, ca. 700 meter fra kysten. Områdets 
sammensætning pr. 1/1 2007 og beliggenhed fremgår af nedenstående tabel og kort. 
 

Skovarealer Naturarealer m.v. Andre arealer 
   Slette 5,0
   Ager 0,3
   Andet 0,3

   5,6
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Lien Skallerup blev overdraget til staten i forbindelse med nedlæggelsen af fredningsplanudvalgene 
i 1977. 
 
Fredningsplanudvalget erhvervede arealet i 1963 for at sikre et offentlig opholdsareal og evt. an-
læggelse af p-plads.  
 
Området består nu af to landbrugsarealer og en parkeringsplads. 
 



Geologi og jordbund 
Lien Skallerup ligger nedenfor den gamle kystskrænt fra Stenalderhavets tid. Landhævning og 
kystudligning har dannet det marine forland med Nørlev Strand og Skallerup Strand, der siden er 
overføget med flyvesand. 
 
Landskab 
Området er et åbent, langt (ca. 800 m) og smalt (ca. 80 m) bælte, som indeholder den gamle fredede 
kystskrænt og et areal nedenfor, som i dag består dels af en græsmark og dels af klithede. Her græn-
ser arealet op mod et sommerhusområde mod kysten og af klithede ind mod land.  

Friluftsliv 
Parkeringsplads i relation til strand og klitlandskab. 

Natur 
Arealet, som er en gammel kystskrænt fra stenalderhavet, består af en flad græsmark langs skrænt-
foden. Der er for nylig etableret kvæggræsning, og da der i lang tid ikke har været gødsket eller om-
lagt, og der desuden kun er ganske kort afstand til frøkilder på skrænten, vurderes mulighederne for 
etablering af en overdrevsvegetation at være gode. 

 

Gældende udpegninger 

Regionplanlægning 
Udpegninger i Nordjyllands Amts regionplan (2005): 
Regionalt naturområde. Særligt værdifuldt landskab. Økologiske forbindelser og beskyttet natur. 
Geologisk beskyttelsesområde og geologisk interesseområde. Drikkevandsinteresser. 

Internationale beskyttelsesområder 
Ingen.  

Fredninger og vildtreservater 
Arealet (afd. 877) er sammen med omkringliggende arealer i sin helhed fredet ved Overfrednings-
nævnets kendelse af 26. august 1963. Reg. nr. 02710.000. Arealet er ca. 6 ha. Fredningens formål er 
at sikre og bevare de forskellige biotoper samt at sikre almenhedens mulighed for ophold og færdsel 
og at sikre det landskabelige helhedsindtryk. 
Tilstanden på fredningstidspunktet skal bevares. Arealerne må ikke bebygges, beplantes, planeres, 
afvandes eller opgraves. Kun landbrugshegn. Ingen tyrehold. Nye arealer må ikke indtages til dyrk-
ning. 
 

Målsætninger 

Friluftsliv 
I området ligger der ved den offentlige vej en lille P-plads, hvor der er opsat infotavle og bord med 
bænke.  

Natur 
Etablering af overdrev på sigt ved græsning uden omlægning, gødskning og tilskudsfodring mm. 



Landskabsplan 
Området skal forblive åbent.  

Køb og salg 
Parkeringspladsen søges evt. afhændet til Hjørring Kommune. Markarealet syd for vejen kan søges 
afhændet.  

Plan og konsekvenser 

Friluftsliv 
- Parkeringspladsen bør evt. overdrages til Hjørring Kommune. 

Natur 
Overdrev etableret og under pleje. 
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