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Figur 1: Klitheden er truet af tilgroning og der sker dermed en fragmentering af områder med 

hedevegetation som hedelyng og revling. Klithede mellem Stenbjerg og Lodbjerg, Thy, før projektet, 
hvor der blev fjernet store arealer med opvækst. 

 
 
Baggrund 
Den danske klithede er en af landets mest sammenhængende naturtyper og strækker sig 
ned langs den jyske vestkyst. Klitheden er dog mange steder truet af tilgroning af primært 
bjerg- og contortafyr samt dræning af de naturlige moser og vandhuller på heden.  
Tilgroningen af træer stammer ofte fra de eksisterende klitplantager som blev plantet i 
1800-tallet som værn mod sandflugten. I dag plantes hjælme og der ligges gran- og fyrris 
for at dæmme op for sandfygning i de yderste klitter, hvis sandet truer med at dække veje 
eller huse. De mange klitplantager har ikke længere en sandflugtsdæmpende funktion, 
men står stadig som en væsentlig spredningskilde af træer og dermed en dominerende 
negativ påvirkning af klitheden. Ydermere fungerer træernes kroner som et filter hvorpå 

Eksempelsamling er udarbejdet i forbindelse med projektet ”Økologiske forbindelser i planlægning og forvaltning” 
der er udarbejdet ved Skov & Landskab, Københavns Universitet, Afd. for By & Landskabsstudier, finansieret af Skov- og 
Naturstyrelsen. Tekst: Kenneth Jensen, Henrik Vejre og Martin Schneekloth. Foto hvor intet andet er nævnt: Kenneth Jensen 
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luftens kvælstof afsættes. Dette medfører så en yderligere tilgroning af klitheden pga. øget 
kvælstof tilgang, og den lave klitvegetation udkonkurreres. 
 
Klitplantagerne, den spredte opvækst af træer og mangel på brande har haft den 
konsekvens at klitheden mange steder er fragmenteret til små områder – uden 
sammenhæng eller mulighed for udveksling eller spredning af en række arter mellem 
områderne.   
 
 
Formål 
4 (5) af Skov- og Naturstyrelsens klitdistrikter, 4 af de tidligere amter i klitområder samt 
forsvaret udførte fra 2001- 2005 en fælles plejeindsats for at forbedre forholdene for 
klitheden. Projektet var støttet af EU-kommisionen under LIFE-ordningen. LIFE- ordningen 
er en støtteordning for projekter for miljø og natur på europæisk plan.  
 
Plejen har haft som formål at genskabe den naturlige tilstand ved rydning af opvækst på 
forskellig vis samt genoprettelse af vandhuller. Det er særligt den yderste del af 
klitplanterne mod havet der er ryddet, for at skabe et stort sammenhængende klithede 
areal langs den jyske vestkyst. 
 
De danske klithede omfatter et areal på cirka 50.000 ha og man har plejet godt 15%  af 
dette areal.  
 
 
Teknisk udførelse 
LIFE projektet indeholdt en række plejetiltag. De forskellige forhold krævede forskellige 
aktiviteter. Ved egentlige rydninger af plantager blev træerne ryddet med 
skovningsmaskiner og derefter 
fliset og fjernet fra arealet.  Der 
blev ryddet 388 ha plantage. 
Rydning af selvsået massiv 
opvækst blev foretaget med 
manuel skovning med 
motorsav, da maskiner kan 
have problemer med den 
kratagtige opvækst. Der blev 
ryddet 516 ha massiv opvækst. 
Spredt opvækst på ca. 5000 
ha. blev ryddet med en 
traktormonteret knuser. 
 
Afbrænding af heden blev 
foretaget for at forynge heden. 
Der blev afbrændt i felter af ca 
50 meter gange 50 meter. Der 
blev afbrændt forskellige 
områder hvert år og der etableres således et mosaiklandskab med forskellige 
successionsstadier. Der er blevet afbrændt ca 2400 ha.  

Figur 2: Afbrænding af klithede ved Thy Statsskovdistrikt 
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Herudover er der genskabt vandhuller og naturlig afvanding, etableret græsning samt  
slåning. Efter projektets afslutning forsætter plejen med bl.a. afbrænding og fjernelse af 
opvækst ved Statsskovdistrikterne, de nye kommuner samt forsvaret. 
 
  

 
 

Figur 3 : Før rydning. Site # 16 Bulbjerg. Hedearealerne er 
fragmenteret pga. tilgroning med nåletræer.  

Figur 4: Efter rydning. Site # 16 Bulbjerg. Der er skabt 
forbindelse mellem hedearealerne 

 
 
Naturtype 
Klithede (Natura2000-naturtype 2130 og 2140), vandhuller og moser i tilknytning til 
klitheden  
 
Arter  
Klithedeplantearter som f.eks hedelyng, klokkelyng, klitrose, revling, diverse mosser og 
laver. Paddearter som f.eks. strandtudse, spidssnudet frø, stor vandsalamander. Insekter 
som sommerfugle og biller.  
 
Opdragsgiver:  
Skov- og Naturstyrelsen 
Projektledelse: 
Thy Statsskovdistrikt 
Søholtvej 6 
7700 Thisted 
Projektleder Hanne Stadsgaard Jensen  
E-mail: hsj@sns.dk 
Telefon: 9797 7088 
 
Legal og planlægningsstatus 
Habitatområde, EF-fuglebeskyttelsesområder, Naturbeskyttelseslovens § 3, diverse 
fredninger af klithedearealer. 
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Skala 
Regional/national 
 
Virkning på flora/fauna 
Plejen har medført at klithedefloraen – primært lyngarter - er blevet betragtelig mere 
udbredt og sammenhængende.  
 
Der er genskabt 30 vandhuller og der er skabt gode spredningsveje mellem dem i 
klithedevegetationen i forhold til tidligere, hvor de lå adskilt af klitplantagerne og anden 
uigennemtrængelig vegetation. Derudover er der etableret græsningsarealer i tilknytning til 
vandhullerne som bevirker gode fødesøgningsmuligheder for padderne.  
 
De foreløbige gode resultater kræver dog en fremtidig kontinuerlig pleje, hvis ikke 
tilgroning af træer og buske skal sprede sig igen. En fuld retablering af en stor 
sammenhængende klithede ned langs Jyllands vestkyst er således et langsigtet projekt. 
 
Budget 
Da klitheden er sjælden på europæisk plan og truslen var overhængende, fik projektet 
økonomisk støtte gennem den EU-finansierede LIFE-ordning.  
Det 5-årige projekt kostede i alt knap 30 mio. kroner, hvoraf EU-kommissionen har ydet et 
tilskud på ca. 17 mio. kroner. Prisen pr ha svinger meget i forhold til hvilke plejemetoder 
der benyttet, men en gennemsnitspris er udregnet til ca. 2.500 kr/ha. Afbrænding er 
udregnet til ca. 550 kr/ha, men rydning af plantager kostede 17.300 kr/ha. 
 
Evaluering  
Til projektet er der udfærdiget en afsluttende rapport til EU- Kommissionen.  
 
Danmarks Miljøundersøgelser og Københavns Universitet, Botanisk Institut foretager en 
overvågning af projektet. De foreløbige konklusioner fra denne overvågning viser bl.a. at 
genetablering af klithede kræver at det akkumulerede organiske materiale fjernes samt at 
bjerg-fyr holdes væk fra området. Når gamle plantager med bjergfyr er fjernet, vil det tage 
mere end 15-18 år før klithedens naturlige vegetation er genetableret. Mere åbne områder 
med spredt opvækst kan reetableres som hede på ca. 10 år. Således kan det konkluderes, 
at klithede med naturtypens tilhørende vegetation kan genskabes og det derfor synes 
muligt at genskabe en økologisk sammenhæng ved naturpleje i klithedeområder. De 
foreløbige resultater fra overvågningen kan ses på 
http://www.skovognatur.dk/Emne/Naturbeskyttelse/Naturpleje/LIFE/Afsluttede/Klithede/ 
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