Munkens Klit (skov nr. 74)
Beskrivelse
Generelt
Munkens Klit er en gammel landbrugsejendom. Ejendommen ligger der stadig, men er frasolgt, inden det blev overtaget af fredningsplanudvalget, hvorfra SNS Vendsyssel overtog det i 1977. Arealet er ganske fladt og ligger stadig med de gamle marker. Alt er dog udlagt i græs og afgræsses af
kvæg. En dyb grøft/bæk gennemskærer arealet og løber i havet.
Skovarealer

I alt

Naturarealer m.v.
Hede
Søer m.v.

Andre arealer
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Geologi og jordbund
Arealet er næsten helt fladt og består af hævet havbund. Mod vest findes havklitten med 10 til 15
meter høje klitter. Jorden er øverst et tyndt flyvesandslag. Herunder havaflejret ler og sand.

Landskab
Området er et af de sidste åbne naturområder i dette meget udbyggede sommerhusområde langs kysten fra Blokhus til Løkken. Mod nord og syd grænser det statsejede område direkte op mod et
sommerhusområde. Mod øst grænser området op mod landbrugsfladen, og mod vest grænser det, i
den nordlige del, ud mod sommerhuse, i den sydlige del ud mod stranden. Arealet kan inddeles i tre
forskellige områder. Den nordlige del, som er den landskabelige mindst spændende. Det er en flad
ager med få nord/sydgående nåletræslæhegn. Den sydvest lige del består af kuperet klithede, og den
sydøstlige del består af et fladt engområde med en lille sø. Der er flere veje der går gennem området, og der ligger 2 private ejendomme inden for området. Der er mulighed for at opleve hvordan
området langs Vestkysten så ud inden udbygningen af sommerhusområderne fandt sted.
Det nordlige område er udpeget som sommerhusområde. Hele området er vurderet til at have landskabelig god værdi. Området helt mod nord, samt det sydlige område er vurderet til særlig sårbart
over for ændringer som tilgroning og lukning af landskabet.
Skoven
Der er ikke skov på arealet. Kun enkelte læhegn af nåletræ.
Friluftsliv
Ingen aktiviteter, men området er et af få steder, hvor der ikke er sommerhuse i havklitten og klitheden. Den nationale cykelrute ”Vestkystruten” går igennem området, og ”Nordsøstien passerer
forbi området. Der er færdselsproblemer i forbindelse med det nord-sydgående spor (Redningsvejen).
Natur
Hovedparten af arealet har hidtil været græsmark i omdrift, men overgår i planperioden til vedvarende græs uden gødskning og omlægning mm. og pleje i form af græsning og/eller høslæt. Det vil
på langt sigt medføre en udvikling mod overdrev og eng og desuden forbedre vandkvaliteten i de to
småsøer. Mulighederne for at skabe mere naturlig hydrologi og evt. flere søer ved lukning af grøfter
skal undersøges.
Gældende udpegninger
Regionplanlægning
Området er udpeget som naturområde. Drikkevandsinteresser. Vandløb i skoven er målsat til forureningsgrad II. Beskyttet natur.
Internationale beskyttelsesområder
Ingen.
Fredninger og vildtreservater
Den sydlige del af arealet er fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af 4. august 1976. Reg. nr.
05891.000. Arealet er ca. 37 ha. Fredningens formål er at sikre almenhedens mulighed for ophold
og færdsel og at sikre det landskabelige helhedsindtryk.
Arealerne skal bevares som hede-, klit- og græsningsarealer og tilstanden på fredningstidspunktet
søges bevaret. Der må ikke foretages ændringer i terrænet. Ingen bygninger m.m. Ingen hegn ud
over alm. landbrugshegn. Bestemmelser om beplantning.
Jagt
Administreres af lokal enhed, og udøves i princippet ikke, men ”fremmed” jagt forebygges. Munkens Klit er kendetegnet ved et usædvanligt stort antal harer.

Fiskeri
Intet, men kan blive aktuelt i den sydlige (største) sø!
Målsætninger
Friluftsliv
Området skal være friareal og besøgsområde for offentligheden. Tilgængeligheden for biler forbedres og der anlægges passende friluftsfaciliteter.
Natur
Bevaring af åben klitnatur; rynket rose bekæmpes inden den bliver et problem. Bevaring af to små
planterige småsøer – der evt. plejes (udvides!) for tilgroning af såvel vandflade som omgivelser.
Kulturmiljø
Der er ingen fredede kulturminder i området.
Landskabsplan
Målet er at bevare det åbne landskab som en pause mellem sommerhusene.
Plan og konsekvenser
Friluftsliv
SNS Vendsyssel vil arbejde for bl.a. at gennemføre følgende i planperioden
- Anlæg af P-plads som besøgscenter.
- Det overvejes at opsætte et shelter bag det nordligste læhegn, hvor området ikke er fredet.
Det overvejes om der skal laves en sluse i hegnet så man kan skråne igennem.
Natur
Åben natur og invasive arter bekæmpet.
Landskab
Evt. at genskabe klitheden på det allernordligste område. Når nåletræslæhegnene bryder sammen
skal der ikke plantes nye læhegn.

