Kajholm (skov nr. 52)
Beskrivelse
Generelt
Kajholm ligger 11 km syd sydvest for Hjørring, 4 km inde i landet fra Jammerbugten. Skovens
sammensætning pr. 1/1 2007 og beliggenhed fremgår af nedenstående tabel og kort.
Skovarealer
Bøg
Eg
Ask og ær
Andet løvtræ
Gran
Ædelgran
Andet nåletræ
I alt

Naturarealer m.v.
3,6 Eng
13,3 Krat
2,5
2,0
0,6
3,0
6,2
31,2

Andre arealer
4,9 Slette
3,3 Vej
Andet

8,2

5,8
0,3
0,2

6,3
45,7

© Kort & Matrikelstyrelsen
Kajholm blev erhvervet i 1993 med skovrejsning for øje. Skovrejsningen var en del af et større
nationalt skovrejsningsprojekt i forbindelse med den daværende regerings målsætning om at
fordoble det danske skovareal inden for en trægeneration. Kajholm er tilplantet af to omgange i
1993 og i 1997. Kajholm Lund er dog omkring 100 år gammel. I en stor marksten i plantagens

nordvestlige hjørne er indhugget datoen 8. januar 1890, - og formodes at markere dagen hvor en
tidligere ejer påbegyndte tilplantningen af området.
Geologi og jordbund
Kajholm ligger på den senglaciale Yoldiaflade. I Kajholm Lund i arealets nordvestlige hjørne ligger
det højeste punkt 26 m oh. Størstedele af det øvrige areal ligger i kote 20 til 23. De laveste dele
ligger ned til det tilgrænsende vandløb, der på strækningen falder fra kote 18 til 16.
Jordartskortet viser tilstedeværelsen af Yoldiasand, som det geologiske materiale i én meters dybde
i størstedelen af arealet. Langs åen findes ferskvandstørv, og en hesteskoformet formation af
flyvesand, der omkranser Kajholm Lund.
Landskab
Kajholm ligger landskabeligt i den vestlige kant af et stor landskabskarakterområder, der består af
en relativ flad landbrugsflade. Landskabet er mere lukket end åbent, da der er mange parallelle
læhegn, der lukker landskabet. De mange læhegn gør, at landskabet opleves som et mellem- til
småskala landskab, på trods af, at det i stor skala er ens. Den nyetablerede skov er skjult af
landskabets struktur og mønster. Skovrejsningsområdet afgrænses i den østlige halvdel af en bæk –
og er dermed beliggende på en holm – Kajholm. Mod nord er afgrænsningen ud mod
landbrugsfladen med de mange læhegn, mod vest afgrænses skoven ved den sidste markkvadrat
inden landevejen. Mod syd er afgrænsningen noget uklar og sammensat af dels våde engområder
dels af gården Kajholm, der er privatejet. Der er etableret en udsigtslinie i skovarealet. Selve skoven
er så ny, og det er derfor ikke muligt at vurdere dens landskabelige niveau. Det kan dog siges, at
skoven er i harmoni med det omkringliggende landskab og følger dets mønster og strukturer.
Skoven

Skoven er som det fremgår ovenfor hovedsageligt tilplantet med eg, som dækker over 1/3 af det
bevoksede areal. Løvtræ generelt dækker med sine ca. 60 % et betydeligt større areal her end for
SNS Vendsyssel som helhed. Der har i kulturfasen været problemer med vildtbid. Især egene har
været udsat, hvilket har medført at de er sat noget tilbage, men de klare sig igennem.
Produktionsmæssigt er det svært endnu at sige noget med sikkerhed, men der er estimeret en PK
værdi for egen på 6. Det vil muligvis forbedres når de komme over vildthøjde, og for alvor kan få
glæde af næringsstofferne i den gamle landbrugs jord.

Friluftsliv

Kajholm var ikke med ved optællingen i 1997 så der er ingen målinger for besøgstallet, der er dog
et stort potentiale når skoven gror til, da Kajholm ligger ved ”turistruten” mellem Lønstrup og
Løkken, ganske tæt på Rubjerg Knude.
Den nationale cykelrute ”Vestkystruten” går forbi skovens vestkant. Der er i samarbejde med en
lokal brugergruppe etableret en primitiv overnatningsplads med shelters og toilet, bålplads og borde
og bænke.
Der er anlagt en vandresti fra Løkken vejkro til Kajholm.
Faciliteter i Kajholm.
Facilitet
Hegnssluse
Kædebom
Vejnavneskilt
vandrestipæl
Grill
borde og bænke
vandhane
toilet
shelter
Piktogramstander

Information

Pladser

Veje og stier
2
1

1
2
1
3
1
1
2
1

Natur
Kulturmiljø
Fire mindesten, hvoraf den ene er anbragt på en prydhøj. Stenene markerer de forskellige faser af
skovens tilplantning. En 5. mindesten, som tidligere stod i skoven, fandtes på naboejendommen,
hvor den blev registreret, men hvorfra den senere forsvandt.
Bygninger
Der er ingen bygninger

Gældende udpegninger
Regionplanlægning
Udpegninger i Nordjyllands Amts regionplan (2005):
Skovrejsningsområde. Drikkevandsinteresser.
Internationale beskyttelsesområder
Der forekommer ingen.
Fredninger og vildtreservater
Der er ingen vildtreservater.
I alt 5 marksten og en jordhøj forefindes på arealet, og er registreret som historiske mindesmærker.
Naturskov
Der forekommer ingen.
Jagt
Jagten er udlejet til privat konsortium. Som andre skovrejsningsområder, er også Kajholm et godt
jagtområde i etableringsårene. Der findes en særdeles god råvildtbestand, og fasaner, harer, ræv og
skovduer er alm. forekommende, samt et til tider talrigt sneppefald.
Fiskeri
Der er intet fiskeri på arealet.
Målsætninger
Friluftsliv
P-pladsen ved Hundelevvej er besøgscenter. Området kan gøres mere synligt for omverdenen.
Samarbejdet med den lokale brugergruppe fortsættes. Den lokale brugergruppe arbejder på at
forbinde en vandresti til Nordsøstien. Området er et oplagt sted at informere om målsætningen med
mere skov i Danmark
Natur
Kulturmiljø
Mindestenene holdes synlige, og prydhøjen ryddes for opvækst. Det bør fældes så tilpas meget
skov, at man kan se fra prydhøjens top til Rubjerg Knude, sådan som det var meningen med højen,
da den blev opført. Hvis den 5. bortkomne mindesten findes, opsættes den et passende sted i
skoven.
Landskabsplan
Det er målet at fastholde en varieret skov på arealet.
Skovudvikling og naturnær skovdrift
Kajholm vil på sigt blive en varieret skov med en blanding af løv- og nåletræ, hvor primært
ædelgran og bøg indgår. Men eg og andet løv vil også være markant i skovbillede omkring pladser,
stier og publikumsfaciliteter. Den endelige skovudviklingstype kan godt afvige fra den udpegede,
da der er tale om ny skov på tidligere velgødet landbrugsjord.

Køb og salg
Supplerende opkøb af de arealer der ligger som indhak mod Lønstrupvej vil kunne forbedre
adgangen til skoven.
Plan og konsekvenser
Friluftsliv
SNS Vendsyssel vil arbejde for at der bl.a. gennemføres følgende i planperioden:
- P-plads ved Hundelevvej gøres til besøgscenter.
- Der anlægges vandreruter i skoven.
- Der anlægges ”strække-ben sti” i området.
- En folder for området udarbejdes og der etableres elektronisk formidling i området.
- Opsætning af informationstavle eller en folderkasse.
- Samarbejdet med den lokale brugergruppe fortsættes.
- Der etableres naturlegeplads i området.
- Fri teltning etableres.
Natur
Kulturmiljø
- De 4 sten og prydhøjen friholdes for opvækst.
- Der laves udsigt til Rubjerg Knude fra Prydhøjen
- Hvis den 5. bortkomne mindesten findes, opsættes den et passende sted i skoven.
Landskab
Udsigtskilens kanter kan efterhånden gøres mindre skarpe, ved at lade enkelte træer, der kommer op
af sig selv, blive stående.
Skov
Skovudviklingstypen 71 er udlagt på Kajholm. Da Kajholm er et skovrejsningsprojekt fra 1993 og
1997, anlagt på tidligere landbrugsjord, er der stykke vej til målet. Kajholm vil i denne planperiode
ikke ændre sig væsentligt i træartssammensætningen.

Driftsklasse
1 Bøg
2 Eg
3 Ask og ær
4 Andet løvtræ
5 Picea-arter
6 Ædelgran
8 Andet nåletræ
9 Ubevokset
Hovedtotal

71
Ædelgran og bøg

Hovedtotal
3,6
13,2
2,4
2,0
0,5
3,0
6,2
14,5
45,4

3,6
13,2
2,4
2,0
0,5
3,0
6,2
14,5
45,4

