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Planter ved Rubjerg
Plantezoner
De planter som gror i området er enten specialiserede arter, eller også har de antaget former, som gør, at de kan trives 
i dette særlige klima. Vind, udtørring og saltluft er nogle af de elementer, som planterne skal klare. De planter, som gror 
nærmest ved havet, er de mest specialiserede, det er dem man fi nder i den hvide klit. Med stigende afstand til havet kom-
mer der andre plantezoner til, og dermed andre planter. Det gælder grønsvær-klitten og den grå klit.

I hvidklitten fi nder man bl.a.:                                                         
Hjelm, marehalm, strand-kvik, gul snerre, stedmoderblomst, følfod og bidende stenurt.                                                                                                                                  

I grønsværklitten fi nder man bl.a.:
Rød svingel, havtorn, sand-arve, grågrøn rose, hyld, høgeurt og vild gulerod.

I plantagen fi nder man bl.a.:
Sandstar, klitrose, harekløver, rundbælg, hjertegræs, hollandsk hullæbe, korbær, og knærod.

Havtorn
Ved Rubjerg, med blæst, havgus og sandede jorder, fi ndes Danmarks største Havtornekrat. Havtornen har vokset her 
siden istiden og er således oprindelig her i landet. Busken har mange lokale navne som sandtorn, strandpil, sandtidsel eller 
klintepil.

Den nøjsomme havtorn
Havtorn er almindeligvis en 2–3 meter høj busk, men kan undertiden udvikle sig til et træ på 5–6 m. Med sine smalle 
sølvglinsende blade lyser den fl ot op i landskabet. Da havtorn er kraftigt rodskuddannende, kan den danne store områder 
med tæt ufremkommeligt krat, som er et paradis for fuglene.
Det er en uhyre nøjsom busk, som trives fi nt på selv den mest magre jord. Når det kan lade sig gøre, skyldes det, at den 

har et samliv med stråles-
vampe, som i rodknoldene 
er i stand til at binde luftens 
frie kvælstof. Det gør, at den 
kan klare sig i det rene sand.

Blomster og frugtsæt-
ning
I april blomstrer planten 
med små uanselige blom-
ster. Der skal både han– og 
hunplanter til, for at der kan 
sættes frugt, men er dette 
kriterie opfyldt, vil den i 
september stå med masser 
af orangegule frugter. Et 
utroligt fl ot syn, og så er det 
oven i købet dejlige, sunde 
frugter.

Frugtens anvendelse
Frugterne er utroligt vitaminrige. Foruden et meget stort C–vitaminindhold, indeholder de bl.a. A–, B–, E– og P–vitaminer. 
De orange frugters smag er syrlig, men efter frost bliver de noget mildere. I perioder med sult, har havtorn været et godt 
vitamintilskud til den fattige familie. På landet spiste man førhen en blanding af mælk, sirup og havtorn. Desuden er den 
velegnet til bjesk, som er en egnens særlige form for snaps.
Havtorn er også egnet som lægemiddel. Den skal bl.a. have en gavnlig virkning mod mavesår. Af kernerne kan der presses 
olie, som bruges til cremer.

Havtornens bær er stærkt orange og nemme at kende.
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Den besværlige høst
Hvis man får lyst til at høste frugter af havtorn, kan det være en lidt besværlig sag. Frugterne er ikke til at komme til pga. 
lange pigge, og har man endelig fået fat, så splatter de ud mellem fi ngrene. En metode er at skære grene med mange frugter 
af og komme dem i fryseren en halv times tid. Derefter kan frugterne let bankes af.

Bjesk
Denne drik er vendelboernes nationaldrik. Det er grundlæggende udtræk fra planter lavet i brændevin. Ordet “bjesk” er 
nordjysk og kommer af ordet bitter. Betegnelsen refererer til den lidt bitre smag, som disse snapse har, pga. det høje ind-
hold af bitterstoffer. Der skelnes mellem tre typer: urtebjesk, 
bærbjesk og krydderbjesk.
Nogle af de bedste bjeske laves på urter, som vokser i klitten, 
man kan kalde dem for klitbjesk. Det er planter som f.eks. 
røllike, gul snerre, havtorn og agermåne. 
På Strandfogedgården er der en lille udstilling om bjesk. Ellers 
kan det anbefales at besøge Hirtshals Museum, hvor der er en 
stor og uddybende udstilling om bjesk.

Sandhjelm
Denne plante er den vigtigste i klitten. Dens frø er i stand til 
at spire i sandet og sende sine rødder dybt ned. Når den bliv-
er overlejret af sand, vokser den bare endnu bedre, og dens 
rødder gennemvæver sandet for at trække næringsstoffer ud. 
Planten er klitdanner, og selv store klitter er gennemvævet af 
dens rødder. Den er karakterplante i den hvide klit.
Det er disse egenskaber, som gør at sandhjelm er den 
foretrukne plante til sandfl ugtsdæmpning. Planten er i stand 
til at modstå ekstrem tørke, ved at den kan rulle sine blade 
sammen og derved nedsætte fordampningen.
Dens kendetegn er de sammenrullede blade og at dens blom-
sterstand er en konisk formet dusk. Den kan blive 45-90 cm 
høj. Det latinske navn Ammophilla arenaria betyder “den der 
elsker sand”.

Marehalm
Den bliver ofte forvekslet med hjelmen, men den er større, 
60-150 cm. Den har desuden fl ade blade, som ikke kan rulles 
sammen. Blomsterstanden er et groft og langstrakt aks. Man 
fi nder ofte marehalm de samme steder som hjelmen, men 
den stiller større krav til næringsstoffer. Derfor kan man fi nde 
den enten tættest ved kysten, eller langs fugtige veje i klitområder. Dens farve er mere blågrå end hjelmen.

Svampe
Der fi ndes mange spændende og sjældne svampe i området. Dette skyldes de helt specielle næringsstof-forhold, som sand-
fl ugten fra klinten giver.
En af de mest spændende svampe man fi nder i området, er Judasøre. Den vokser på gamle hyldetræer i kystnære områder. 
Den er brun og ligner nærmest et rigtigt øre. Dens konsistens er geleagtig, men når den tørrer ud, bliver den sort og 
indskrumpet. I fugtigt vejr genfi nder den sin oprindelige form. Ifølge legenden hængte Judas sig i et hyldetræ, og hylden fi k 
judasøre som en forbandelse.
Svampen er nem at tørre og kan gemmes til brug i supper. Den kan også bruges rå i salat. På grund af det store vandind-
hold kan den ikke tilberedes på tør pande.

Bjesk lavet på havtornebær. Foto: Jakob K. Nielsen
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Fugle ved Rubjerg
Tornfuglene
Ved Rubjerg Knude ligger Danmarks største havtornekrat. Det 600 ha store krat, der omgiver Rubjerg Knude Plantage, 
er bolig og spisekammer for mange fugle. Havtornen er en meget tæt busk med lange spidse torne, der kan holde dyr og 
mennesker væk,  derfor ynder mange fugle at bygge deres rede netop her.
Det er især fugle som bynkefugl, tornirisk, tornsanger, og den rødryggede tornskade. De er alle trækfugle, som ankommer 
til Rubjerg i maj og har en kort og hektisk ynglesæson med pardannelse, redebygning, æglægning, rugning og opfostring af 
unger, for så at drage sydpå allerede i august.

Rødrygget tornskade
Rødrygget tornskade er 
måske den mest dedikerede 
af disse tornfugle. Hannen 
ankommer først og ind-
tager et territorium. Senere 
ankommer kommer hun-
nerne, og rugesæsonen går i 
gang. Når ungerne kommer 
på vingerne, kan man se dem, 
sammen med de voksne 
fugle, jage insekter i krattet. 
Hvis de fanger fl ere biller, 
frøer eller fi rben end de kan 
spise, spider de dem på en af 
de spidse torne.
Det antages, at der yngler 
20-30 par i området. Dette 
på trods af at arten er på 
nordgrænsen af dens udbre-
delse.

Sjagger
Om efteråret, når havtornens bær er blevet gule og modne, udgør de 
et stort spisekammer. Store fl okke af drosler tiltrækkes under deres 
træk nordfra. Nogle bliver her hele vinteren. Man kan især om vin-
teren se store fl okke af sjaggere fouragere her. De fl yver under højlydt 
skratten rundt og mæsker sig i de næringsrige bær.  Man har optalt helt 
op til 30.000 sjaggere på vinterophold. Sjaggeren er i øvrigt en fåtallig 
ynglefugl i Danmark.

Hav- og kystfugle
På stranden kan ses de almindelige mågearter som sølvmåge og 
svartbag. Desuden kan man også træffe på bl.a. skarv og edderfugl. Om 
efteråret ser man store fl okke af ryler, som ankommer helt oppe fra 
midnatsolens rige. Man kan også efter stormvejr møde de mere atlan-
tiske arter som kjove, mallemuk, lomvie, alk, lunde og søkonge.
I selve klinten kan man fl ere steder se rækker af huller; det er den lille brune digesvale, som har rede her.
Trækfugle

Rødrygget tornskade, han. Foto: Arnold Houmann

Sjagger
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Fra 1977 til 1980 blev der gjort grundige undersøgelser af, hvilke trækfugle som kunne observeres ved Rubjerg Knude. 
Amatørornitologer drev en fuglestation fra stedet. Deres resultater var overraskende: Det lykkedes dem at registrere 274 
fuglearter (ud af ca. 400 som er set i danmark). Desuden optalte de et overraskende stort antal af trækkende rovfugle. 
Fugletrækket kulminerer midt i april.
Hvis man selv vil se på fugletræk, så er det bedst, når der er lun vind fra øst og sydøst. Om morgenen er der mange fi nker, 
stære og duer, svaler og mursejlere. Senere på dagen, når luften begynder at blive varm, begynder rovfuglene at dukke op. 
De almindeligste arter er musvåge, spurvehøg og fjeldvåge, men der er også mulighed for at se fi skeørn, kærhøg og falke.

Rødrygget tornskade Tornsanger
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Rubjerg Knude Klitplantage
Hjørring Kommunes Plantage
I 1927 købte Hjørring Kommune et ca. 130 tønder land stort klitområde syd for Rubjerg 
Knude. Formålet var at påbegynde plantningen af en klitplantage som et led i bekæmpelsen 
af den store arbejdsløshed, der herskede i tiden. Området var øde, forblæst og helt uden 
læ af nogen art.
Arbejderne blev efter en overenskomst med den daværende Hjørring-Aabybro Bane trans-
porteret fra Hjørring til et, til formålet oprettet, trinbræt ved gårdejer Niels Nielsens ejen-
dom i Nr. Alstrup. Herfra var der ca. 15 minutters gang til klitten. I vinteren 1927 og foråret 
1928 plantedes der omkring  en halv million træer - hvidgran og bjergfyr. Omkring 1930 
hærgede en brand plantagen, og femten år senere blev mange træer angrebet af rodsvamp. 
Der blev plantet nyt, og nu kom andre træsorter som østrigsk fyr, contortafyr og eg til.
Plantagen fremstår derfor idag i den østlige del, hvor der er forholdsvis god læ for den 
skarpe vestenvind, som en meget varieret skov med høje graner og fyrretræer. Nærmere 
kysten bliver træerne lavere og forblæste. I lysningerne fi ndes gyvel, havtorn, klitrose og 
enebær.
Midt i skoven fi nder man en høj med navnet Mulshøje. Det er en gravhøj fra bronzealderen. Desuden mener man, der har 
været et gammelt tingsted her.
Miljøministeriet købte i 2002 plantagen for at sikre den som et vigtigt rekreativt område for fremtiden.

Flora og fauna
Plantagen rummer en helt speciel fl ora. Det er kalkelskende planter som overraskende  kan trives her. Dette skyldes, 
at der konstant afsættes kalkholdigt smeltevandssand, som blæser ind fra klinten i vest. En af de arter man træffer er 
orkideen, hollandsk hullæbe.

Plantagen rummer foruden et mylder af blomster og svampe også et rigt dyre-  og fugleliv. Man kan være heldig at møde 
rådyr, ræve, harer, fasaner og på visse tider af året store fl okke af trækfugle.

Grønne Rende
Ud for plantagen fi ndes et af de mest markante steder på Lønstrup Klint, kaldet Grønne Rende. Ved klitskræntens fod 
udmunder fl ere underjordiske vandløb. Det har bevirket, at der i årenes løb er dannet et kæmpestort hul med stejle sider, 
hvor man kan betragte afl ejringer fra forskellige tidsaldre bestående af ler, sand og muldlag, som århundreders sandfl ugt 
har tildækket.

Overnatnings plads
Midt i skoven er der anlagt et bålsted, og her er der mulighed for 
teltslagning. Desuden er der fra P-pladsen ved Rubjergvej anlagt en 
kørestolsegnet sti gennem plantagen til Grønne Rende.

Handicapvenlig sti til havet. Foto: Jakob K. NielsenOvernatningspladsen midt i skoven. Foto: Jakob K. Nielsen

Østrigsk fyr. 
Foto: Jakob K. Nielsen
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Fortidens dyreliv ved Rubjerg
Dyrelivet ved Rubjerg for 13.000 år siden
Da ishavet trak sig tilbage, blev der i den efterfølgende fastlandstid dannet nogle ferskvandssøer. I disse søer blev der afsat 
plante- og dyrerester, samt spor efter mennesker. Søerne blev senere fyldt med smeltevandsler og -sand og overlejret af 
fl yvesand.

Udgravningerne ved Nr. Lyngby Bassinet
Ved  Nr. Lyngby fi ndes en sådan sø, hvis profi l kan ses i klinten. Havets nedbrydning af klinten skaber tværsnit gennem 
søbassinet, og der blotlægges hele tiden nye ler- og sandlag, rige på dyre- og planterester. Der er her afsløret en unik fauna, 
som idag kun fi ndes i det sydlige Rusland.

Det første fund blev gjort i 1877, da Japetus Steenstrup fra Zoologisk Museum i København besøgte stedet sammen med 
geologiprofessor J.F. Johnstrup, der havde fundet lagene fra bassinet en snes år før. Det interessante fund var underkæben 
fra en rødbrun sidsel, et slags steppeegern, der i dag kun lever i det sydlige Rusland.

Der skulle gå næsten hundrede år, før man gjorde det næste sensationelle fund, idet man på en geologiekskursion i 1975 
fandt rester af en russisk desman. Dette mærkelige dyr minder om en vandlevende muldvarp med en lang sammentrykt 
hale. Den fi ndes idag også kun i vådområder i det sydlige Rusland.

I 1993-1994 gennemførte Zoologisk Museum en systematisk undersøgelse af området, hvor man fandt skeletdele af 12 
arter pattedyr, fem fi skearter, enkelte fugle og padder.

De første spor af mennesker
Ved Nr. Lyngby Bassinet har man også fundet spor af mennesker. I 1913 fandt man en langskaftet spydspids og et slagvåben 
af rensdyrtak.
Spydspidsen var i lang tid det første spor af mennesker, ikke bare i Vendsyssel, men i hele Skandinavien. Den har tilhørt de 
rensdyrjægere, som for 13.000 år siden udforskede det nye land, der åbenbarede sig, efter at isen smeltede væk.Rensdyr-
jægerne har holdt til ved den store sø, som lå, hvor Nr. Lyngby ligger i dag. Her har været gode muligheder for at gå på jagt 
efter rensdyr og de mange andre dyr, der holdt til omkring søen.

Skaftetunget pilespids efterladt af rensdyrjægerne. Fundet ved Nr. Lyngby.
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Fredning og beskyttelse
Nødvendig beskyttelse
Området ved Rubjerg Knude er fredet og beskyttet af forskellige love og regler. Dette er ganske nødvendigt, hvis man vil 
bevare den unikke natur og det særegne landskab. Ligeledes er det også nødvendigt at planlægge og styre udnyttelsen af 
området. F.eks kan sommerhuse kun ligge i særligt udpegede områder.

Fredning
Området blev fredet ved en kendelse i 1946. Det er en landskabs og rekreativ fredning. Det betyder, at alt hvad man vil 
omforandre i området, skal forelægges fredningsnævnet.  Der er også bestemmelse om naturpleje. Fredning er en god og 
restriktiv beskyttelse, hvis man vil bevare et naturområde. Det fredede område udgør 277 ha.

Natura 2000
Denne beskyttelse omfatter næsten samme område som fredningen (undtaget plantagen). Beskyttelsen sker ved, at der 
laves et udpegesgrundlag med forskellige naturtyper og arter af planter og dyr til bevarelse, og som er af betydning for EU.
Der skal laves en kommunal handleplan (2010), som sikrer, at der er opnået en gunstig bevaringstilstand inden 2016.

Naturbeskyttelsesloven §3
Denne lov sikrer at moser, overdrev, enge, søer og heder ikke bliver ødelagt eller opdyrket. Som det fremgår af kortet, 
er Rubjerg Knude området næsten ét stort  sammenhængende overdrev. Da næsten hele området er fredet, har denne 
beskyttelse mest betydning for områderne udenfor de fredede arealer.

Desuden gælder den særlige klitfredning (0-300 m. fra havet) og kystbeskyttelses zonen (0-3 km. fra havet)

Gammelt skilt for militært område ved fyret. Foto: Søren T. Nordbo



Venddsyssel Historiske Museum 2008Venddsyssel Historiske Museum 2008

Naturkalender
Hvad fi nder du i naturen?
Her er en liste over de planter, du kan støde på i naturen i de forskellige årstider. Solens op- og nedgangstider i løbet af 
året er også anvist (for d. 1. i hver måned).

Januar
(sol op: 09.02 ned: 15.45)

    * Sjaggere i havtorne-krattet

Februar
(sol op: 08.13 ned: 16.45)

    * Begynde at kigge efter forårstegn? Måske!

Marts
(sol op: 07.23 ned: 17.53)

    * Følfod blomstrer
    * Lærken synger
    * Lam på markerne

April
(sol op: 06.07 ned: 20.23)

    * Hulkravet kodriver og nikkende kobjælde blomstrer.
    * Rovfugletræk på lune dage med vinden i sydøst.
    * Tornirisk.
    * Hugorm, fi rben (lune dage).

Maj
(sol op: 05.29 ned: 21.07)

    * Rovfugletræk på lune dage med vinden i sydøst.
    * Tornsangeren kan høres fra krattet.
    * Rødrygget Tornskade
    * Hvidtjørn blomstrer

Juni
(sol op: 04.31 ned: 22.06)

    * Sommersolhverv 21 juni.
    * Bjesk: Gul Snerre (Jomfru Marias Sengehalm).
    * Engelsk græs blomstrer
    * Digesvaler i klinten
    * Knærod

Juli

Stier i rubjergområdet.
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(sol op: 04.27 ned: 22.21)

    * Hollandsk Hullæbe blomstrer i Rubjerg Knude plantage
    * Vild gulerod
    * Bjesk: Knopper af prikbladet perikum
    * Vortebider, køllesværmer

August
(sol op: 05.17 ned: 21.35)

    * Korbær
    * Agermåne
    * Bjesk: Plukke røllike

September
(sol op: 06.27 ned: 20.17)

    * Bjesk:
    * Svampe: Champignoner på græsmarkerne, stor parasolhat i klitterne
    * Sætte faskiner til sanddæmpning

Oktober
(sol op: 07.25 ned: 18.54)

    * Havtornens bær gulner
    * Gåsetræk, vindrosler

November
(sol op: 07.33 ned: 16.33)

    * Flokke af sangsvaner fl yver forbi
    * Flokke af Sjaggere ankommer for at spise havtornebær
    * Bjesk: Havtorn- modne bær
    * Svampe: Judasøre på gamle hyldetræer
    * Plantning af hjelme

December
(sol op: 08.37 ned: 15.41)

    * Vintersolhverv 21. dec
    * Bjesk: Havtorn- modne bær
    * Svampe: Judasøre på gamle hyldetræer
    * Fyrets fødselsdag (27/12-1900)


