
 

A. Projekttitel:  

Sammenhængende natur til kommabredpander og løgfrøer 
 

B. Projektbeskrivelse  
Målet er at udvide det enestående naturområde Skallerup Indlandsklitter ved at retablere overdrev og eng 

på 7,3 ha landbrugsjord samt grave vandhuller til løgfrø. De to arealer med landbrugsjord er i dag med til at 

fragmentere naturområderne i området øst for Nørlev Strandvej. På Naturstyrelsens biodiversitetskort 

ligger projektområdet i et nationalt prioriteret kvadrat, og markerne ligger som huller i områder med høj 

artsscore. Retableringen af naturen i projektområdet vil gavne flere af de sjældne arter, der er knyttet til 

indlandsklitterne, men projektet har især fokus på at skabe flere levesteder til kommabredpande (rødlistet 

som EN) og løgfrø (bilag IV). Projektet bygger videre på et LIFE+ projekt, der havde til formål at sikre 

bestanden af løgfrø i Indlandsklitterne. Den vigtigste ynglelokalitet for arten findes i søen umiddelbart syd 

for projektområdet. Projektet skal formidles i samarbejde med Slettingen Naturskole, der ligger lige nord 

for projektområdet, og der laves stier fra naturskolen til projektområdet.     

 

Udsigt mod nord over projektområdet. Marken står i skarp kontrast til indlandsklitterne. Bagved 

indlandsklitterne anes kornmarken, der udgør projektområdes nordlige del. 

C. Aftalepart: 
Aftaleparten ift. Den Danske Naturfond er Camilla Lerbjerg Thomsen, LandboNord. E-mail: 

clt@landbonord.dk. Mobil: 4083 3141. 

LandboNord modtager støttebeløbet (se oversigt over parter i bilag 2).   

mailto:clt@landbonord.dk


D. Lokalisering og areal: 
Projektet vedrører to arealer beliggende på Matrikel 1a og 3d Nørlev By, Skallerup i Hjørring Kommune (se 

bilag 5). Arealerne består af to dyrkede marker mellem Skallerup Indlandsklitter og Nørlev Sø. De ligger ud 

til Nørlev Strandvej, hvor der er en rasteplads. De to marker har et areal på henholdsvis 3,1 ha og 4,2 ha i 

alt 7,3 ha. Den nordlige del af markerne er en del af fredningen ”Skallerup Indlandsklitter” (bilag 6), men 

der er ikke nogen restriktioner ift. intensiv markdrift.  

Nord for arealet ligger Slettingen Naturskole på et kommunalt areal, hvor der er lavet 10 vandhuller til 

løgfrø. Syd for arealet ligger et vandhul, der er en vigtig ynglelokalitet for løgfrø, og som har været en del af 

et EU-støttet Life+ projekt. Arealet er omkranset af de fredede Skallerup Indlandsklitter.  

 

E. Projektets indhold: 
1) Projektområdet:  

Arealet består af to intensivt dyrkede marker, der er omkranset af indlandsklitter hele vejen rundt på nær 

direkte mod øst. Arealerne har været intensivt dyrket i mindst 40 år med gødskning, sprøjtning og skiftende 

afgrøder. På de lave målebordsblade fra ca. 1930 ses det, at hele det sydlige areal ligger som klit, eng eller 

overdrev og at halvdelen af det nordlige areal ligger som eng eller overdrev.  

 

 
 

Projektarealerne ligger midt i et af de største områder med indlandsklitter i Danmark. Skallerup 

Indlandsklitter blev skabt af den sandflugt, som fra 1500-tallet ramte Nord- og Vestjylland. Kalkholdigt sand 

fra strandene blæste ind over landet. I begyndelsen af 1800-tallet blev sandflugten stoppet, og siden da har 

indlandsklitterne været græsklædte. Arealerne har været brugt til græsning, og denne drift har forhindret 



området i at gro til. Græsningen har givet planter, som er tilknyttet tørt, lysåbent græsland, optimale 

betingelser. Det gælder bl.a. nikkende kobjælde, hvis smukke violette blomster man kan opleve i det tidlige 

forår. Det kalkholdige sand har skabt en helt særegen flora, hvor der også ses fåresvingel, smalbladet 

timian, sandfrøstjerne og vårpotentil. Derimod betyder kalken, at surbundsplanter som revling, porse og 

mosebølle ikke findes i indlandsklitterne. Ellers er indlandsklitternes vegetation domineret af havtorn og 

hvidtjørn. I det tætte krat lever fugle som tornirisk, tornsanger og tornskade, hvis navne tydeligt afspejler 

en forkærlighed for tornede levesteder. 

I 2012-15 indgik indlandsklitterne i et EU-projekt til bevarelse af løgfrøen. 

Indlandsklitterne rummer en af de nordligste populationer af løgfrø i Europa. Den 

yngler i de små vandhuller, der opstår i klitlavningerne om vinteren og foråret. 

Vandhullerne tørrer ofte ud om sommeren, hvilket betyder, at der ikke kan leve 

fisk, som ellers ville æde løgfrøens æg og haletudser. Klitterne er et perfekt 

terrestrisk habitat for den voksne løgfrø. Her er der mange insekter og det er let at 

grave sig ned i det løse sand. 

Der kigges efter løgfrøer i søen syd for projektområdet. Den sydlige mark i det ansøgte projekt ses i 

baggrunden.   

 

På Naturstyrelsens biodiversitetskort ligger projektområdet i et nationalt prioriteret kvadrat, og markerne 

ligger som huller i områder med høj artsscore (se bilag 8). Indlandsklitterne 

rummer en af de største bestande af den truede sommerfugl 

kommabredpande. Arten er i rivende tilbagegang i Danmark og resten af 

Vesteuropa. Den er rødlistet som ”endangered”. Larven lever på fåresvingel, 

en græsart der er udbredt i indlandsklitterne, men som er forsvundet mange 

andre steder pga. næringsstofbelastning. Kommabredpande blev fundet 

indenfor en afstand af 50 meter fra projektområdet i 2015.  

Arealerne lige omkring projektområdet er levested for følgende bilag IV arter: 

Strandtudse og spidssnudet frø (begge bilag IV arter) og følgende rødlistede 



arter: Okkergul pletvinge, isblåfugl, klitperlemorsommerfugl, spættet bredpande og violetrandet ildfugl 

samt den gullistede nikkende kobjælde, der har en af de største bestande i Danmark i indlandsklitterne. 

Derudover findes der sandsynligvis flere rødlistede insektarter, men der mangler viden om de andre 

insektgrupper.  

Omkring 140 ha af Skallerup Indlandsklitter blev fredet i 1963. Den nordlige del af projektområdet hører ind 

under denne fredning, der hovedsagelig blev lavet for at forhindre sommerhusbebyggelse og en opdyrkning 

eller tilplantning af indlandsklitterne. Fredningen sætter ikke begrænsninger for at projektområdet dyrkes 

intensivt, da arealet også var dyrket på fredningstidspunktet.  

 

Skallerup Indlandsklitter er hovedsaglig privatejet. Hjørring Kommune ejer dog ejendommen Slettingen, 

hvor der er naturskole og udstilling. 

 

2) Projektets naturmæssige formål:  

Projektet skal både skabe ny natur, mere plads til eksisterende natur og en målrettet pleje af den nye natur 

i projektområdet samt den eksisterende natur, der grænser op til projektområdet. Det forventede resultat 

er en udvidelse af Skallerup indlandsklitter på 7,3 ha samt en mindre grad af fragmentering af 

naturområderne mellem Nørlev Strandvej og Nørlev Sø. Konvertering af markerne til natur vil også betyde, 

at der ikke bliver gødet og sprøjtet på arealerne, og at de omkringliggende naturarealer dermed vil blive 

markant mindre påvirket af næringsstoffer. I dag bliver naturen ud til de dyrkede marker påvirket i en 

randzone på 2200 meters længde. Denne påvirkning forsvinder. Det forventes, at alle tre søer inden for en 

årrække vil have en bestand af løgfrø, og at det retablerede areal vil kunne give flere levesteder for den 

eksisterende bestand i søen lige syd for. Projektet vil kæde 10 nyetablerede søer omkring Slettingen 

Naturskole nord for projektområdet sammen med løgfrø-søen syd for projektområdet. Kommabredpande 

vil på sigt få flere levesteder, og projektet vil være med til at styrke en af de sidste store bestande af arten i 

Danmark. Projektet vil derudover forbedre levestederne for følgende bilag IV arter: Strandtudse og 

spidssnudet frø og følgende rødlistede arter: Okkergul pletvinge, isblåfugl, klitperlemorsommerfugl, 

spættet bredpande og violetrandet ildfugl samt den gullistede nikkende kobjælde. Direkte spredning af frø 

eller indirekte spredning af frø igennem hø fra de eksisterende naturarealer vil hurtigt kunne få retableret 

vegetationen i projektområdet og ikke mindst skaffe flere foderplanter som fx fåresvingel, kællingetand og 

lancetvejbred til larverne af de rødlistede sommerfuglearter  

 

3) Projektets naturindsatser:  

 Tinglysning af beskyttet natur på 7,3 ha landbrugsjord. 

 Gravning af tre lavvandede søer på mellem 500 og 1500 m2 til løgfrø. 

 Udlæg af sandede bunker til løgfrø. 

 Etablering af indlandsklitter med det næringsfattige opgravede materiale fra søerne. Den 

næringsrige overjord skrabes væk fra området og lægges i bunden af klitterne. Klitterne laves ud fra 

højdekurverne på nogle af de lavere klitter i området. Så de tilpasses området og bliver mindre 

markante end de ”rigtige” indlandsklitter. 



 Brydning af dræn så de lavereliggende områder udvikles til fugtig eng. 

 Udpining af arealet ved høslæt. 

 Spredning af frø fra omkringliggende naturarealer med henblik på hurtigere kolonisering af især 

fåresvingel, der er foderplante for larven af kommabredpande. 

 Rydning af rynket rose og andre ikke hjemmehørende buske fra et område omkring rastepladsen 

midt i det sydlige areal og i de omkringliggende naturområder og læhegn.   

 Etablering af ca. 2200 meter hegn. 

 Der laves en plejeplan for området i samarbejde med biologer fra Hjørring Kommune. 

 Monitering af løgfrø hvert år indtil 2021. 

 Monitering af kommabredpande indtil 2021. Standardiseret optællinger i august. 

 Monitering af naturtilstanden indtil 2021 (artsindex for planter jf. DMU). 

 

4) Friluftsliv og naturoplevelser:  

Projektet er først og fremmest et naturprojekt, men det vil også skabe bedre rammer for friluftsliv og især 

naturoplevelser. Hele projektområdet vil være offentligt tilgængeligt. Der etableres låger/stenter i hegnet, 

så man kan besøge området. Der vil blive lavet vandrestier rundt i området og videre til naturskolen mod 

nord og ud til rastepladsen mod sydvest (se bilag 7). 

Målet er at området med tiden vil kunne give lige så store naturoplevelser, som resten af Skallerup 

indlandsklitter, derudover vil det være interessant for folk at følge med i udviklingen af naturen i 

projektområdet. Hjørring Kommune etablerer stierne hen til projektområdet og vedligeholder dem 

fremadrettet. 

Det forventes, at flere vil besøge området, i takt med, at det bliver formidlet gennem ture, medier og 

foldere. Målgruppen er bl.a. de turister, som kører lige forbi området på vej mod Nørlev strand, lokale 

beboere og skolebørn, der besøger naturskolen. 

5) Formidling:  

Projektet vil blive formidlet på Slettingen Naturskole. Det er oplagt at de skoleklasser og studerende, der 

bruger naturskolen, løbende holder øje med udviklingen af projektområdet. Der laves artslister og 

fotodokumentation af projektet hvert år. Der laves aftale med University College Nordjylland om 

monitering, formidling af projektet og udarbejdelse af skoletjenestemateriale om projektet. Ved den 

nærliggende rasteplads opsættes et kortbord med beskrivelse af projektet. Grøn Guide for Hjørring 

Kommune koordinerer formidlingsaktiviteterne. 

F. Lodsejere:  
Alle arealer er ejet af Niels Erik Olesen, der er indforstået med projektet (se bilag 1). 

G. Projektets organisering 

1) Parterne i projektet (se bilag 2):  

 LandboNord står for projektledelse og har ansvaret for at projektet gennemføres og for 

økonomien. 



 Hjørring Kommune bidrager med faglig vejledning ang. lovgivning, arter, levesteder og naturpleje 

og koordinerer relation til Naturskolen. Hjørring Kommune bidrager med medfinansiering i form af 

timer og etablering af rekreative faciliteter.  Timerne går bl.a. til vejledning, formidling, opsætning 

af låger, guidede ture og monitering af kommabredpande og naturtilstand. 

 Grøn guide foreningen står for at koordinere formidling og udarbejdelse af skoletjenestemateriale. 

 University College Nordjylland bidrager til formidling, monitering og udarbejdelse af 

skoletjenestemateriale 

 Amphi Consult designer søerne til løgfrø og lavere monitering af løgfrø efterfølgende. 

Lodsejer og forpagter inddrages løbende i arbejdet og er med i arbejdsgrupperne. 

Der udarbejdes et skriftligt aftalegrundlag som de forskellige parter underskriver.  

Den retablerede natur sikres ved tinglysning. 

 

2) Projektleder:  

Camilla Lerbjerg Thomsen fra LandboNord er projektleder for projektet. Camilla arbejder som miljørådgiver 

og fungerer i sit daglige virke som tovholder på mange forskellige opgaver og projekter, som ofte involverer 

et samarbejde mellem lodsejer og kommune. I sit daglige job er det Camillas opgave at styre og lede de 

daglige opgaver og projekter og sikre, at der sker fremgang i sagerne. Det er også Camillas opgave at stå for 

formidlingen til både lodsejer og myndigheder og sikre et godt samarbejde med de involverede parter. 

Foruden erfaringerne igennem sit job hos LandboNord har Camilla også opnået en stor erfaring med 

projektarbejde og -ledelse i forbindelse med sin uddannelse som Cand.Scient.Bio på Aalborg Universitet 

(for CV se bilag 11). 

  

3) Arbejdsform: 

Projektet organiseres igennem en styregruppe bestående af lodsejer, LandboNord og Hjørring Kommune. 

Denne arbejdsgruppe mødes jævnligt under planlægningen og etableringen af projektet. Beslutningerne 

tages på disse møder og arbejdsgrupperne rapporterer til styregruppen. Projektet etableres i perioden 

2016-2019.  

Naturplejen organiseres af en arbejdsgruppe bestående af lodsejer, forpagter og Hjørring Kommunes park 

og vej afdeling. Naturpleje varetages fremover af Hjørring Kommune i samarbejde med lodsejer og 

forpagter. 

Formidlingen organiseres af en arbejdsgruppe bestående af UCN, Grøn guide og naturvejleder. 

LandboNord har ansvaret for det løbende arbejde i forbindelse med styringen af projektet og følger op på 

projektets forløb.  



H. Tidsplan og milepæle:  
Projektet planlægges og beskrives i detaljer i 2017, så etablering af søer og landskab kan ske i slutningen af 

2017 og starten af 2018. Der opsættes kortbord når etableringen starter. Når søerne og klitterne er 

etableret laves der offentlige ture og et endeligt kortbord. Skoletjenestematerialet udvikles og afprøves i 

2018 og 2019. Naturplejen kører alle tre år. Projektet afsluttes ved udgangen af 2019. 

Hjørring Kommune fortsætter dog moniteringen derefter. Moniteringen af løgfrø starter i 2018 og kører de 

næste tre år til og med 2021. Monitering af kommabredpande og udviklingen af plantesamfund kører også 

frem til 2021. 

Se bilag 3. 

I. Tilladelser og myndighedsbehandling:  
Hjørring Kommune har gennemlæst ansøgningen og kan varmt anbefale projektet (bilag 10). 

En del af arealet er fredet, men er ellers ikke omfattet af Naturbeskyttelsesloven (bilag 6). 

Hjørring Kommune vurderer, at projektet ikke er i konflikt med fredningen, som først og fremmest er en 

beskyttelse mod sommerhuse. 

Projektet kræver en landzonetilladelse til etablering af søerne. Denne tilladelse agter kommunen at give. 

Det Grønne Råd i Hjørring anbefaler projektet (se bilag 9). 

 

J. Demonstrationsværdi:  
Projektet har en høj demonstrationsværdi og kan blive et foregangsprojekt, der viser, hvordan vores mest 

værdifulde naturområder kan udvides.  

Projektet vil løbende blive vist på en hjemmeside, og LandboNord vil i samarbejde med Hjørring Kommune 

udarbejde et ”best practice” materiale, der kan bruges af Den Danske Naturfond og andre, der ønsker at 

udføre lignende projekter. 

 

K. Budget:  
Det detaljerede projekt kan ses i bilag 4.  

Der ansøges om 1.446.400 kr. fra Den Danske Naturfond.  

Som det ses, vedrører stort set hele det ansøgte beløb direkte forbedringer af naturen på konkrete arealer.   

Løn for planlægning, monitering og formidling indgår hovedsagligt som medfinansiering i budgettet. 

Medfinansieringen er på 119.500 kr., så det totale budget er på 1.545.900 kr. 



L. Sammenhæng andre støttemuligheder:  
Arealerne har indtil nu fået hektarstøtte (grundbetaling). Det vil de ikke kunne, efter at der er blevet 

etableret klitter og søer.  

Når naturen er genetableret, vil det sandsynligvis være muligt at få del i puljen til pleje af natur- og 

græsarealer pga. naturtilstand og bilag IV arter og rødlistede arter. 

 

M. Forankring og opfølgning:  
Projektet tinglyses på arealet. Derudover vil søerne og den retablerede natur i løbet af en årrække blive 

registreret som beskyttet natur.  

Driften og naturplejen vil blive fastlagt i kommunens plejeplan af det fredede område ved Skallerup 

Indlandsklitter. 

 

N. Forbehold og usikkerheder:  
Det vurderes, at der ikke er forhold som kan gøre, at projektet ikke kan gennemføres eller må ændres i 

forløbet. 

Hjørring Kommune agter at give en landzonetilladelse til projektet og vurderer, at det er højst usandsynligt 

at en afgørelse vil blive påklaget. Kommunen vurderer ligeledes, at projektet ikke er i konflikt med 

fredningen eller anden lovgivning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


