Hune klitplantage (skov nr. 78)
Beskrivelse
Generelt
Hune klitplantage er en ret lille klitplantage, der ligger lige øst for Hune. Den er gennemskåret af en
landevej, der effektivt deler klitplantagen i to dele. Klitplantagen er erhvervet i 1959..
Skovarealer
Bøg
Eg
Gran
Ædelgran
Bjergfyr
Andet nåletræ
I alt

Naturarealer m.v.
1,3
2,3
33,2
10,0
1,3
11,7
59,8

Andre arealer
Ager
Vej
Andet

3,7
0,7
1,0

5,4
65,2
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Geologi og jordbund
Hune Klitplantage ligger i flyvesandsoverføgen morænelandskab. Landskabet har været en ø i Stenalderen – den samme ø - Saltumøen – som også Blokhus Klitplantages nordlige del ligger på. Stenalderhavets kystlinie forløber tæt langs klitplantagens østrand. Terrænet ligger jævnt 12 til 18 m
oh. I den nordlige del findes en klitrimme med et enkelt punkt 20 m oh.

Klitplantagen er dækket af flyvesand bortset fra et enkelt område med morænesand og smeltevandssand i den nordvestlige del. Flyvesandsdækket er mindre end 1 meter i den nordlige del af klitplantagen bortset fra den smalle klitrimme. I den sydlige del er flyvesandsdækket mindst 2 meter og
grundvandet ligger fra en halv til halvanden meters dybde.
Landskab
Hune Klitplantage ligger på et plan med en klitrimme i den nordlige del. Fra klitplantagen skråner
arealet mod øst ned mod et vandløb.
Skoven
Den sydlige del af klitplantagen er mellemaldrende sitkagran, velformet, men dårligt voksende. De
centrale og nordlige dele er mere forskelligartede. Der er plantet en del pyntegrønt, der udviser særdeles forskellige kvaliteter. Der er en del løvtræ i kanten mod landevejen. Og der er pæn sitkagran
og ædelgran i den nordlige kant. Der er næsten ingen nykultur eller gammel skov, alt er mellemaldrende.
Friluftsliv
Klitplantagen er ikke voldsomt brugt til friluftsformål på nuværende tidspunkt. Hvilket formentligt
skyldes at den ikke byder på noget ekstra i forhold til naboskoven (Blokhus).
Facilitet i Hune Klitplantage.
Facilitet
Bom
Bord / bænkesæt
Rasteplads

Information

Pladser

Veje og stier
2
5
1

Natur
Bunden i klitplantagen udviser klare tegn på at ligge i nærheden af hede. Hedelyng er prominent,
også i bevoksningerne. Der er også sine steder vegetation fra grå klit. Der er en branddam med ganske stor dybde med smådyr og lidt skaller.
Der er sommetider strejfere af kronvildt. Ellers råvildt og en masse ræve, der nok skyldes nærheden
til sommerhusene.
Kulturmiljø
I Det Kulturhistoriske Centralregister er der optegnet 2 lokaliteter – gravhøje, men intet er at se mere. I klitplantagen er der et antal ikke registrerede jorddiger, hvoraf et af digerne er gennembrudt af
fremmede. Dette gennembrud bør reetableres.
Gældende udpegninger
Regionplanlægning
Udpegninger i Nordjyllands Amts regionplan (2005):
Området er udpeget som naturområde. Økologiske forbindelser.
Skovrejsningsområde.
Internationale beskyttelsesområder
Ingen.
Fredninger og vildtreservater
Ingen.

Jagt
Jagten er ikke udlejet grundet beliggenhed til sommerhuse og publikumshensyn.
Drives meget moderat med jagt for nye jægere i samarbejde med lokal jagtforening.
Fiskeri
Intet – men oprenses/renoveres den lille sø, kan denne frigives til fiskeri.
Målsætninger
Friluftsliv
Klitplantagen ligger lige nord for et område, der er udpeget til hoteldrift o. lign. Hvis dette bliver en
realitet, vil publikumstrykket stige væsentligt. En vis opgradering af gang, cykel og ridestier er ønskelige i alle tilfælde. P-pladsen udbygges som besøgscenter. Der anlægges en ”strække-ben sti” fra
P-pladsen. Der etableres fri teltning i klitplantagen.
Natur
En del af de dårligste sitkagran skal formodentlig ikke forynges. Der kunne med fordel laves lidt
flere og større åbne arealer i skoven. Det vil formodentlig øge hedepræget i klitplantagen. Den lille
sø (branddam) er til- og overgroet, og bør frilægges, oprenses og renoveres.
Kulturmiljø
I Det Kulturhistoriske Centralregister er der optegnet to lokaliteter med gravhøje, men intet er at se
mere. Jorddigerne registreres og det ulovlige digegennembrud reetableres.
I klitplantagen er der et bemærkelseværdigt granathul fra krigens tid, hvorved der kan opsættes information. Evt. hulveje findes i klitplantagen.
Landskabsplan
I forbindelse med en forsigtig åbning i den sydlige del af klitplantagen kunne man skabe forbindelse
med de omkringliggende hedearealer - især vest for klitplantagen.
Skovudvikling og naturnær skovdrift
Hune klitplantage vil tilføres en større andel af løvtræ på bekostning af sitkagran, som nu er klitplantagens dominerende træart. De arealer, som er tilplantet med pyntegrønstræarter vil på sigt forsvinde og overvejende erstattes med løvtræarter – primært bøg og eg.
Køb og salg
Det kunne være ønskeligt at opkøbe arealer i området øst for klitplantagen. Det er skovrejsningsområde, og det ville være i overensstemmelse med region og kommuneplan.
Plan og konsekvenser
Friluftsliv
SNS Vendsyssel vil arbejde for bl.a. at gennemføre følgende i planperioden
- Opgradering af P-pladsen til besøgscenter.
- Der anlægges en ”strække-ben sti” fra P-pladsen.
- Etablering af fri teltning.
- Anlæggelse af nye vandre-, cykel- og ridestier.

Kulturmiljø
SNS Vendsyssel vil arbejde for at bl.a. gennemføre følgende i planperioden
- Jorddiger registreres.
- Ulovligt digegennembrud reetableres.
- Granathul fremhæves og information opsættes.
- Det skal afklares om det er gamle vejspor, der ses i klitplantages. Hvis det er det, skal de frilægges.
Skov
Der er udlagt følgende skovudviklingstyper.

Driftsklasse
1 Bøg
2 Eg
5 Picea-arter
6 Ædelgran
7 Bjergfyr
8 Andet nåletræ
9 Ubevokset
Hovedtotal

23
Eg med skovfyr og lærk

Hovedtotal
1,3
1,4
33,1
10,0
1,3
12,6
5,4
65,0

1,3
1,4
33,1
10,0
1,3
12,6
5,4
65,0

Der er udlagt SUT 23 på Hune klitplantage. Klitplantagens rekreative værdi skal øges ved at tilføre
mere løvtræ til klitplantagen således at der skabes større variation. Det sker primært på bekostning
af sitkagranarealet. Fortrinsvis eg og bøg vil blive plantet i planperioden, men også andre løvtræer
og buske. Skovfyr vil også indgå i de kommende supplerende plantninger.

