Lille Norge (skov nr. 75)
Beskrivelse
Generelt
Lille Norge, mellem Blokhus og Løkken, er en noget stejl smeltevandsdal, der er skåret ned i
litorinahavskrænten. Skrænten er ler, men overlejres af sand, der er indbragt af vand og vind.
Navnet Lille Norge kommer ifølge overleveringen fra en norsk kaptajn, der havde hjemve og kunne
se en afglans af de norske fjelde i de stejle skrænter i Lille Norge. Hele dalen er naturfredet. Staten
ejer den nordlige halvdel, hvortil også hører et skovstykke ovenfor skrænterne og en lille del af
klitheden vest for dalen. Arealet går helt til havet. Ejendommen er overdraget af
fredningsplanudvalget i 1977.
Skovarealer
Bøg
Eg
Gran
Andet nåletræ
I alt

Naturarealer m.v.
0,3 Hede
1,0 Strandbred
4,3 Krat
0,9
6,5

Andre arealer
22,7 Ager
1,8 Vej
2,3 Andet (Hus)
26,8

2,2
0,5
0,1
2,8
36,1
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Geologi og jordbund
Arealet Lille Norge er en smal strimmel land, der strækker sig fra morænelandskabet i øst ned over
Litorinaskrænten, over en havklitrække førend den brede strand og havet nås. Lille Norge ligger i
en kløft, som regnvand har ned i morænelandskabet. Konturerne af Litorinaskrænt og erosionskløft
sløres af flyvesandet. Jordarterne er fra øst smeltevandssand, smeltevandsler, flyvesand og
havaflejret sand. Jordbunden domineres af flyvesand, men med mere lerholdige morænelag tæt
under overfladen mange steder.
Landskab
Området er et af de sidste naturområder i dette meget udbyggede sommerhusområde langs kysten
fra Blokhus til Løkken. Mod nord grænser det statsejede område direkte op mod et
sommerhusområde, mod syd er der et smalt fredet, naturområde inden sommerhusene kommer.
Mod øst strækker området sig fra landbrugsfladen og ned til kysten. På grund af topografien virker
området mere øde end det er. Man fornemmer ikke at sommerhusene er så tæt på. Der er græsning
på det meste af arealet. Der findes store nåletræer i randen af området. Der er mulighed for at
opleve hvordan området langs Vestkysten så ud inden udbygningen af sommerhusområderne. Lille
Norge er vurderet til at have landskabelig god værdi og samtidig sårbart overfor tilgroning.

Skoven
Selve dalen er ikke meget bevokset. Den invaderende træagtige vegetation bekæmpes med
græsning og engang imellem med slåning af f.eks. rynket rose. På nordsiden af dalen findes et
skovareal, der overvejende består af sitkagran under afvikling. Erstatningen er forskelligt løvtræ og
en smule ædelgran.
Friluftsliv
Der går flere vandrestier gennem området. Der er offentlige toiletter i
huset på østsiden af dalen, den nationale cykelrute ”Vestkystruten”
og den internationale vandrerute ”Nordsøstien” går forbi området.
Der er anlagt en kørestolsegnet sti et stykke ind i området.
Natur

Den vestlige halvdel af arealet er i de seneste år indrettet til fåregræsning efter rydning af selvsået
nåletræ mm. og nedskæring af rynket rose, som nu holdes i skak af fårene. Den åbne, fåregræssede
vegetation består mest af hjælme, sandstar, bølget bunke, revling, lyng og krybpil. På nordsiden
selvgroet, artsrigt krat af bl.a. havtorn, rynket rose, gyvel, røn, hyld, ene, gedeblad og hvidtjørn.
Kulturmiljø
I Det kulturhistoriske Centralregister oplyses det, at der i 1928 har ligget en stor høj. I 1939 omtales
lokaliteten som tvivlsom, og i dag er der intet at se på stedet.
Bygninger
Huset ”Lille Norge” er et gammelt husmandssted fra omkring 1875. Huset er lejet ud til fremmede,
der varetager opsyn m.v. med offentlige toiletter i bygningen. Huset er med stråtag og forsøges
holdt i oprindelig stil.
Gældende udpegninger
Regionplanlægning
Udpegninger i Nordjyllands Amts regionplan (2005):
Området er udpeget som naturområde. Særlige drikkevandsinteresser. Nitratfølsomt
indvindingsområde. Økologiske forbindelser. Beskyttet natur.
Internationale beskyttelsesområder
Fredninger og vildtreservater
Arealet er i sin helhed fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af 25. november 1965. Reg. nr.
02722.010. Arealet er 31 ha. Fredningens formål er at sikre almenhedens mulighed for ophold og
færdsel og at sikre det landskabelige helhedsindtryk.
Tilstanden på fredningstidspunktet skal søges bevaret og der må ikke opføres bygninger af nogen
art eller laves beplantninger, der kan ødelægge fredningens formål. Arealet grænser op til fredet
areal (Dybdal ved Lille Norge) mod syd.
Jagt
Arealet er ikke lejet ud til jagt.
Målsætninger
Friluftsliv
Området skal være besøgsområde med muligheder for at se og opleve det store landskab. Det skal
være tilgængeligt for vandrere og en del af område skal være tilgængeligt for kørestolsbrugere.
Natur
Bevaring af græsset klithede. Ugræssede dele plejes ved nedskæring af selvsået nåletræ og
bekæmpelse af rynket rose efter behov.
Kulturmiljø
Der er ingen kulturminder i området.

Landskabsplan
Målet er at bevare et åbent naturområde, der giver mulighed for at opleve hvordan landskabet har
været på egnen før sommerhusudbygningen.
Skovudvikling og naturnær skovdrift
Den skovbevoksede del af området vil blive udviklet med fokus på områdets rekreative værdi.
Nåletræ vil blive erstattet af løvtræ.
Plan og konsekvenser
Friluftsliv
SNS Vendsyssel vil arbejde for bl.a. at gennemføre følgende i planperioden
- Der opstilles rastepladsfaciliteter på de to P-pladser, der er i området.
- Der udarbejdes information om området.
Natur
Klithede bevaret og invasive arter bekæmpet.
Landskab
Uønsket opvækst fjernes. De gamle nåletræer bør ikke genplantes når de nuværende går ud/vælter.
Skov
Der er udlagt følgende skovudviklingstyper.
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Driftsklasse
Eg med skovfyr og lærk
1 Bøg
2 Eg
5 Picea-arter
8 Andet nåletræ
9 Ubevokset
Hovedtotal

Hovedtotal
0,3
1,0
4,3
0,9
0,2
6,7

0,3
1,0
4,3
0,9
0,2
6,7

Områdets skovbevoksede del er udlagt med SUT 23. På grund af områdets store værdi som
rekreativt område for det omkringliggende sommerhusområde, vil der indgå en bred vifte af
løvtræarter og buske langs områdets veje og stier. De bærende træarter vil være eg og bøg, samt
enkelte nåletræarter, primært skovfyr.

