
Gjøl Bjerg (skov nr.  80) 
 

Beskrivelse 

Generelt  
Gjøl Bjerg er del af et markant udsigtspunkt Bjerget ved Limfjorden, beliggende ned til den østlige 
del af dæmningen over Ulvedyb Vejle. 
 

Skovarealer Naturarealer m.v. Andre arealer 
  Krat 

Strandeng m.v. 
2,7
0,7

 

I alt  3,4  
   3,4

 
© Kort & Matrikelstyrelsen 
 
Arealet er erhvervet i 1979. 

Geologi og jordbund 
Bjerget er en kridtknude med sand og ler i toppen. Den har stået som en ø i Litorinahavet, men er nu 
omgivet af lavtliggende hævet havbund.  
 
Landskab 
Gjøl Bjerg er et markant landskabselement i det ellers helt flade og åbne kystlandskab, hvor det på 
landsiden er omgivet af landbrugsarealer, og mod vandet af strandeng. Der er en fantastisk udsigt 



fra toppen. Afgræsningen af statens areal er ikke tydelig i landskabet, og hele området fremstår no-
get sammensat. Dels er der det private nordlige areal, som er vokset til i gyvelkrat, dels er der det 
statsejede areal, som præges af adgangsveje og parkeringsareal. Strandengen fremstår som et åbent 
areal, men er i nogen grad præget af tilgroning. Erosion på skrænten og på trappen får området til at 
fremstå lettere nedslidt.  

Friluftsliv  
Lokaliteten udgør, sammen med det kommunalt ejede naboareal, et rekreativt støtteområde, med ra-
steplads på statens område og overnatningsplads på det kommunalt ejede område.  

Natur  
Dele af arealet er kratbevokset. Hensyn til digesvaler. 
 

Gældende udpegninger 

Regionplanlægning  
Udpegninger i Nordjyllands Amts regionplan (2005): 
Området er udpeget som regionalt naturområde. Større uforstyrret landskab.  
Sommersigtdybde i søer 1-1,5 m. Økologiske forbindelser. Beskyttet natur. 

Internationale beskyttelsesområder 
3,4 ha ligger i natura2000 område nr. 15 (Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal), der be-
står af fuglebeskyttelsesområde nr. 1 og habitatområde nr. 15. Fuglebeskyttelsesområdet er også 
ramsarområde nr. 7. Af de 3,4 ha er det kun den ene der ligger i både fuglebeskyttelsesområde og 
habitatområde. 
 
Der er lidt 1330 strandeng, med strandrørsump i området, mens det vurderes at fugle arter i udpeg-
ningsgrundlaget kun i yderst begrænset omfang benytter området.  

Fredninger og vildtreservater 
Strandsumpen er en del af Natur- og vildtreservatet Ulvedybet, som omfatter hele det omkringlig-
gende fjordområde. Vildtreservatet administreres af SNS Thy. 
 
Jagt 
Der udøves ingen jagt. 

Fiskeri 
Der er intet fiskeri.  
 

Målsætninger 

Friluftsliv  
Arealet kan evt. søges mageskiftet med kommunen eller fællesdrift aftales. Det skal gøres synlig, at 
arealet stilles til rådighed af SNS Vendsyssel.   

Natur 
Uønsket opvækst og invasive arter fjernes. Bakken sikres mod erosion. 



Landskabsplan 
Den åbne udsigt fra Bjerget sikres. 

Køb og salg 
Evt. mageskifte med kommunen. 
 

Plan og konsekvenser 

Friluftsliv 
SNS, Vendsyssel vil arbejde for bl.a. at gennemføre følgende i planperioden 

- Stisystemet renoveres så bl.a. erosionen stoppes.  
- SNS synlighed etableres. 

Natur 
Der skal ved pleje af arealet tages hensyn til digesvalerne. 

Landskab 
Rydning af uønsket træopvækst. 
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