Fårup Klit (skov nr. 76)
Beskrivelse
Generelt
Fårup Klit kaldes lokalt for læplantagerne. Administrativt kalder vi de sammenhængende områder
for sti 100. Skoven er et smalt bånd af træbevoksning, der strækker sig langs kysten, et par km fra
denne. Plantagerne er utvivlsomt opkøbt med formålet at lave bedre læ for de østfor liggende
marker. Arealet blev opkøbt fra 1956-58. På nuværende tidspunkt er hele arealet vest for
plantagerne dækket af sommerhuse, og også øst for plantagerne udbygges sommerhusområderne.
Da sommerhusejerne oftest selv planter træer, er dette formål ikke længere vigtigt. Til gengæld er
plantagerne nu et af de eneste åndehuller i den tætte sommerhusbebyggelse.
Skovarealer
Eg
Andet løvtræ
Gran
Bjergfyr
Andet nåletræ
I alt

Naturarealer m.v.
11,3 Hede
0,9
23,4
1,2
14,1
50,9

Andre arealer
0,8 Slette
Vej

0,8

1,0
0,6

1,6
53,2
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Geologi og jordbund
Plantagerne ligger højt bag litorinahavskrænten. Jordbunden er flyvesand, der overlejrer
morænelandskab. Bevoksningen tyder på, at sandlaget er betydeligt. Arealerne er mange steder
noget vandlidende og gennemskæres af grøfter, der afvander sommerhusområderne. Guldagerhøj
adskiller sig fra dette. Det er store gravhøje, der ligger på områdets højeste punkt øst for den
kystnære bræmme af flyvesand.
Landskab
Fårup Klit udgør en grøn række plantager mellem sommerhusområdet mod vest langs kysten og det
bagvedliggende landbrugslandskab. Plantagerne ligger i et relativt fladt område, hvor der enkelte
steder ligger småklitter. Guldagerhøj er et prominent udsigtspunkt med sine 39 m højde over havet.
Landskabeligt er plantagerne med til at formidle overgangen til sommerhusområdet. Det nærmeste
landbrugsland er i udvikling i retning af mere rekreativ anvendelse med både campingplads og
Fårup Sommerland. Det er derfor vigtigt at bevare denne grønne overgang. Området er landskabelig
vurderet til god tilstand.
Skoven
Plantagerne er anlagt med fransk fyr, sitkagran og hvidgran. Den smalle skov gør det svært at drive
skoven, både biologisk - det er vestkant det hele - og teknisk - der er ikke noget volumen og utrolig
lang transport. Der er en del ret nyanlagte løvtræbevoksninger – primært eg, der erstatter
granbevoksningerne. Tilvæksten er ret lav og meget forskellig fra sted til sted.
Friluftsliv

Skoven gennemskæres af et net af offentlige stier, der er meget benyttede af sommerhusbeboere, og
også af en del udefrakommende. En af stierne, som hedder Sti 100, går hele vejen fra nord til syd og
har forbindelse til Blokhus og Lille Norge. Der er planlagt ridesti parallelt med vandrestien.
Arealet bruges som friareal for sommerhusområderne.

Faciliteter i Fårup klit
Facilitet
Bom
Hvilebænk
Vandresti-pæl

Information

Pladser

Veje og stier
4
4
24

Natur
Smal hedeparcel i sommerhusområde. Den midterste og østlige del med hhv. dværgbuskhede og
gråklit, den vestlige del er tilgroet med rynket rose. Der er en god vildtbestand med strejfende
kronvildt, ligesom der er en stor småfuglebestand.
Kulturmiljø
Guldagerhøj er en markant bronzealderhøj. Den er nogenlunde intakt, og et nyudlagt sommerhusområde
respekterer byggelinjen.
Gældende udpegninger
Regionplanlægning
Udpegninger i Nordjyllands Amts regionplan (2005):
Området er udpeget som naturområde. Særlige drikkevandsinteresser. Indvindingsopland.
Nitratfølsomt indvindingsområde. Vandløb i skoven er målsat til forureningsgrad II og æstetisk
tilfredsstillende. Beskyttet natur.
Internationale beskyttelsesområder
Ingen.
Fredninger og vildtreservater
Det lille areal Guldager Høje (afd. 1011a) er fredet ved deklaration af 9. februar 1966. Reg. nr.
03961.000. Arealet er 0,3 ha. Fredningens formål er at sikre almenhedens mulighed for ophold og
færdsel. Tilstanden på fredningstidspunktet skal søges bevaret og der må ikke foretages indgreb på
arealet, hvorved dets betydning for almenheden forringes eller ødelægges. Bestemmelser om
naturpleje.
Jagt
Jagten kan ikke udlejes, og i realiteten heller ikke udøves grundet nærhed til sommerhuse og meget
publikum.
Målsætninger
Friluftsliv
Plantagernes væsentligste funktion er at være et friareal og offentlig forbindelseslinie med
vandresti, cykelsti og ridesti i og for fritidslandskabet.

Natur
En langsom konvertering til løvtræer og fyr vil give plantagerne et mere forskelligartet præg. De
store sjældenheder er der ikke i øjeblikket, og publikumstrykket sikrer mod den slags.
Bevaring af åben klitnatur, rynket rose forhindres i at brede sig ind over de åbne dele af arealet.
Kulturmiljø
Guldager Høj plejes, gyvel holdes nede, og der bør arbejdes for, at et par sitkahegn, som ikke ligger på
statens areal, fjernes.
Landskabsplan
Målet er at bevare en landskabelig overgang mellem sommerhusområdet og det bagvedliggende
område med den udvikling der pågår der. Topografi og hydrologi ønskes i højere grad at være med
til at skabe variation i området.

Skovudvikling og naturnær skovdrift
De bevoksede arealer dyrkes primært med områdets rekreative værdi for øje, samt som
overgangszone mellem sommerhusområdet og det bagved liggende landbrugsareal. Der lægges
vægt på robuste træarter – primært løvtræ, som kan modstå vind og publikum.
Køb og salg
En vis udbygning ved opkøb af småparceller for at udjævne skovkanten ville være ønskelig.
Plan og konsekvenser
Friluftsliv
SNS Vendsyssel vil arbejde for bl.a. at gennemføre følgende i planperioden
- Ridesti etableres.
- Vandre- og cykelstien gøres egnet for kørestolsbrugere.
- Information om området udarbejdes.
Natur
Bekæmpelse af rynket rose kan vise sig at være umuligt på grund af de omgivende parceller.
Landskab
Bevarer skovområdet.

Skov
Der er udlagt følgende skovudviklingstyper.

Driftsklasse
2 Eg
4 Andet løvtræ
5 Picea-arter
7 Bjergfyr
8 Andet nåletræ
9 Ubevokset
Hovedtotal

23
Eg med skovfyr og lærk

Hovedtotal
11,2
0,9
23,2
1,2
14,0
0,6
51,1

11,2
0,9
23,2
1,2
14,0
0,6
51,1

Der er udlagt SUT 23 på det bevoksede område. Den udvikling, som er påbegyndt med at
konvertere nåletræsarealet til løvtræ, vil fortsætte. Hovedtræarterne vil primært være eg, bøg og
skovfyr. Sitkagran- og fransk fyr arealet vil blive reduceret.

