
Vi har sat stjerner på Professorens Plantage, så du nemt kan 
 finde ud af, hvad området egner sig til. Brug det som inspiration 
til jeres næste naturoplevelse.

Pak Madkurven Ud  Tag på picnic ud i skoven

Pluk Råvarer  Pluk urter, svampe, bær og fisk

Få Sved på Panden  Dyrk motion i skoven

Bliv Dus med Naturen  Oplev naturens dyr og planter

Overnat i Naturen  Sov under åben himmel

Professorens Plantage er ejet af Frederikshavn Kommune, 
og der er offentlig adgang til hele arealet.

 y  Du må færdes til fods overalt i skoven hele døgnet  
(også udenfor stierne). Du skal dog udvise hensyn til 
aktiviteterne på om omkring DCH’s træningsarealer,  
hvis der er træning eller stævner. 

 y  Du må cykle på veje og stier, hvis stien fremstår som 
egnet til cykling med almindelige cykler. Mountain bikes 
er kun tilladte på veje og stier, selvom de kan cykle 
udenfor veje og stier. 

 y Du må tænde bål på bålpladsen ved shelteren. 
 y  Du må plukke bær, svampe, blomster og andet til eget brug.
 y Hunde skal være i snor. 
 y  Det er tilladt at fiske fra stranden med gyldigt fisketegn. 
Der er ikke fredningszone ved Solsbækkens udløb.

Adgangsforhold

Stjerner på naturen

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn
Tel.: +45 98 45 50 00

post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk

Center for Park & Vej 2016

Hvorfor dette antal stjerner?
Professorens plantage er nemt tilgængelig med gode stier og 
ingen bakker. Der er mulighed for overnatning i shelteren, hvor 
du også kan nyde den medbragte frokost ved bålet.

Naturoplevelserne er mange. Sen aften i bålets skær eller tidlig 
morgen med solopgangen mod øst. Stranden byder på fugle, 
fisk og masser af andre spændende ting.

Vi ønsker jer god fornøjelse. 
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Professorens Plantage er en af kommunens mest attraktive 
skove på grund af sin størrelse og den kystnære beliggenhed. 
Skoven mod sydøst er omgivet af Habitatområdet Solsbæk, der 
består af forskellige klittyper og kystnære plantesamfund.

Den nye sti i området er anlagt i august 2016.

Sæby sydkyst
- Professorens Plantage

Velkommen til Sæby Sydkyst og Professorens Plantage

Find vej til Proffessorens Plantage
Navnet professorens plantage stammer fra den tidligere ejer af 
området, Walther Engel, som blev født i Berlin i 1876. 

Han havde en dansk mor og kom til Danmark efter endt 
uddannelse. Han blev senere professor på Teknisk højskole i 
København.  

Under en ferie ved Sæby forelskede han sig i området og 
købte arealet. Han fik plantet skov og byggede et sommerhus. 
Familien holdt deres ferier her indtil arealet blev solgt til 
Dronninglund slot.

I 1968 købte kommunen arealet. 

Historien om Professorens Plantage

I plantagen finder du en høj shelter på pæle med fantastisk 
udsigt mod øst over klitheden og havet. 
Der er bålplads og brænde til rådighed. Mangler der brænde, 
må du gerne samle brænde i skovbunden.
Du kan ikke booke shelteren på forhånd, den er åben for alle. 
Dog har vandrere, cyklister og kajakroere fortrinsret frem for 
folk i bil. Er der optaget, er du velkommen til at slå telt op. 
Toiletbygningen er normalt åben fra påske til og med uge 42. 
Ellers er der adgang til udendørs vandhane, indtil der kommer 
frost.

Ved fiskepladsen i den nordlige ende af plantagen finder du 
ved DCH´s klubhus en overdækket terrasse. Her må du gerne 
holde hvil.

Faciliteter

Professorens
Plantage



Sæby Sydkyst
- Professorens Plantage
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Proffessorens Plantage

Syd for Sæby smelter Professorens Plantage og Kattegat 

sammen i en unik og spændende natur. Det der gør 

området unikt, er at du både kan opleve skov, hede og 

den fiskerige kattegatkyst ved Solsbæk.

Professorens Plantage er en af kommunens mest 

attraktive skove på grund af sin størrelse og den 

kystnære beliggenhed. Skoven mod sydøst er omgivet 

af Habitatområdet Solsbæk, der består af forskellige 

klittyper og kystnære plantesamfund.

Skoven

Skoven i Professorens Plantage består især af fyrretræsarter 

(43 procent), andre nåletræer og hedearealer. Løvtræ 

udgør kun 12 procent af arealet. Bøgetræerne i skoven 

trives godt og i årene fremover, vil løvtræsarealet blive 

øget for at styrke variationen i skovbilledet, stabiliteten 

og naturindholdet. Herudover bliver der plantet ædelgran 

mellem bøgene i stedet for fyr. Ædelgran har en bedre 

sundhed og produktivitet på arealet. Hedearealerne vil 

fortsat blive plejet, så de forbliver lysåbne. Omkring 10 

procent af skoven er udlagt til urørt skov. Her bliver der 

ikke lavet forstlige indgreb, og naturen har frit spil til at 

udvikle sig på egne præmisser. 

Frederikshavn Kommune udvikler sine skove, så 

kommunens borgere og turister har mulighed for 

friluftsliv og naturoplevelser. De primære driftsformål for 

skovene er friluftsliv og biodiversitet. Den daglige drift af 

skovene bygger på principperne for naturnær skovdrift, 

og er certificeret efter FSC og PEFC’s retningslinjer for 

bæredygtig skovdrift. 

Hvorfor hedder det Professorens Plantage?

Navnet Professorens Plantage stammer fra den tidligere 

ejer af området. Walther Engel blev født i Berlin i 1876. 

Han havde en dansk mor og kom til Danmark efter 

endt uddannelse.  Han blev senere professor på Teknisk 

Højskole i København.

 

Under en ferie ved Sæby forelskede han sig i området 

og købte arealet.  Han fik plantet skov og byggede et 

sommerhus. Familien holdt deres ferier her i området 

indtil arealet blev solgt til Dronninglund Slot. I 1968 

købte kommunen arealet. 

Få mere information via disse apps

  Kyst Guide

 Få en fortælling fra mobilen

 Toppen af Danmark

  Seværdigheder, Åbningstider, spisesteder, arrangementer mm.

Rådhus Allé 100

9900 Frederikshavn

Tlf. 98 45 50 00

www.frederikshavn.dk

Stier og ruter i Frederikshavn Kommune

Scan QR-koden eller klik ind på:

http://frederikshavn.dk/Sider/

Stier-og-ruter.aspx

The Professor’s Plantation

South of Sæby, the Professor’s Plantation and the Kattegat 

merge to form a unique and exciting countryside. What 

makes the area unique is that you can experience 

the forest, heathland and the fish-rich Kattegat coast 

at Solsbæk. The Professor’s Plantation is one of the 

municipality’s most attractive forests due to its size 

and the coastal location. The forest to the southeast is 

surrounded by the Solsbæk habitat area, which consists 

of various types of dunes and coastal plant communities.

The forest

The forest in the Professor’s Plantation consists mainly 

of pine species (43%), other conifers and heathland. 

Hardwood trees make up only 12% of the area. Beech trees 

thrive in the forest and in years to come, the hardwood 

area will be increased in order to strengthen the variation 

in wood, stability and natural content. In addition, silver 

firs will be planted between the beeches instead of pines. 

Silver fir has a better health and productivity in the area. 

The heathlands will continue to be cared for so they remain 

open. About 10% of the forest is zoned to be untouched 

forest. There will be no forest interventions here and nature 

will have a free hand to develop on its own terms.

Frederikshavn Municipality is developing its forests so 

that the municipality’s citizens and tourists have the 

possibility of outdoor recreation and nature experiences. 

The primary management purposes of the forests are 

outdoor recreation and biodiversity. The day-to-day 

management of the forests are based on the principles 

of ecologically sound forest management and it is 

certified in accordance with FSC and PEFC’s guidelines 

for sustainable forest management.

Why is it called the Professor’s Plantation?

The name Professor’s Plantation comes from the former 

owner of the area. Walther Engel was born in Berlin in 

1876. He had a Danish mother and came to Denmark 

when he finished his education. He was later a professor 

at the Technical University of Denmark in Copenhagen.

During a holiday in Sæby, he fell in love with the area 

and bought the land. He planted a forest and built a 

holiday home. The family held their holidays in the area 

until the area was sold to Dronninglund Castle. 

The municipality bought the land in 1968.

Professorens Plantage

Südlich von Sæby verschmelzen die Professorens 

Plantage und der Kattegat zu einer einzigartigen und 

abwechslungsreichen Natur. Die Gegend zeichnet sich 

dadurch aus, dass hier Wald, Heide und die fischreiche 

Kattegatküste bei Solsbæk aufeinander treffen. Aufgrund 

ihrer Größe und der küstennahen Lage ist die Professorens 

Plantage eine der attraktivsten Wälder in der Kommune. 

Nach Südosten ist der Wald vom Natura 2000-Schutzgebiet 

Solsbæk umgeben, das aus verschiedenen Dünentypen 

und küstennahen Pflanzengesellschaften besteht. 

Der Wald

Der Wald in der Professorens Plantage besteht vor allem 

aus Kiefern (43 Prozent), anderen Nadelbäumen und 

Heideflächen. Laubbäume bedecken nur 12 Prozent der 

Fläche. Buchen gedeihen besonders gut im Wald, und in 

den kommenden Jahren soll der Laubwaldanteil erhöht 

werden, um die Variation im Wald, die Stabilität und den 

Naturinhalt zu stärken. Daneben werden zwischen den 

Buchen Edeltannen anstelle von Kiefern angepflanzt. Auf 

diesen Flächen wachsen Edeltannen auf eine gesündere 

und produktivere Weise. Die Heideflächen werden gepflegt 

und durchforstet, damit die Lichtungen erhalten bleiben. 

Etwa 10 Prozent des Waldes sind als unberührter Wald 

ausgewiesen. Hier werden keine Eingriffe vorgenommen 

und die Natur kann sich frei entfalten.

Die Kommune Frederikshavn gestaltet ihre Wälder 

so, dass die Einwohner und Besucher der Kommune 

in ihnen Freizeitaktivitäten betreiben und die Natur 

erleben können. Freizeitaktivitäten und die Erhaltung 

der Artenvielfalt sind dabei die obersten Ziele. Die 

Wälder werden nach den Grundsätzen einer naturnahen 

Forstwirtschaft bewirtschaftet und sind nach den 

Richtlinien des FSC und PEFC für eine nachhaltige 

Forstwirtschaft zertifiziert.

Was steckt hinter dem Namen Professorens Plantage?

Der Name Professorens Plantage ist auf den früheren 

Besitzer des Gebietes zurückzuführen. Walther Engel 

wurde 1876 in Berlin geboren. Er hatte eine dänische 

Mutter und kam nach Beendigung seiner Ausbildung nach 

Dänemark. Er wurde später Professor an der Technischen 

Hochschule in Kopenhagen.

Während eines Urlaubs in Sæby verliebte er sich in die 

Gegend und erwarb die Fläche. Er begann, hier Wald 

anzupflanzen, und baute ein Sommerhaus. Die Familie 

verbrachte hier ihre Ferien, bis die Fläche an das Schloss 

Dronninglund verkauft wurde.  1968 erwarb die Kommune 

die Fläche.

Das Areal der Naturschutzbehörde

Die dänische Naturschutzbehörde (Naturstyrelsen) besitzt 

und pflegt den östlichen Teil des Bereichs sowie den mit 

Wacholder bewachsenen Teil südlich des Toilettengebäudes 

hinunter zur Ferienhaussiedlung. Die geschützte Fläche 

ist seit 1977 in staatlichem Besitz und steht als Natura 

2000-Gebiet unter internationalem Schutz.

Naturstyrelsens areal

Naturstyrelsen ejer og plejer det østligste område og 

den enebevoksede del syd for toiletbygningen ned til 

sommerhusbebyggelsen. Det fredede areal har været 

statsejet siden 1977, og er internationalt beskyttet som 

Natura 2000 område.

Strandvolden og kysten

Ved Sæby Sydkyst finder du både den grå og grønne klit, 

klithede og klitlavninger. Arealet har været stærkt tilgroet 

med Rynket Rose og Gyvel, men er de seneste år blevet 

ryddet og fremstår i dag som åbne flader.

Her er en rig flora med arter som fx Kattefod, Bakke-

Nellike, Nikkende Kobjælde og Sand-Frøstjerne.  Alle arter 

trives i de lysåbne og tørre naturtyper, og derfor er den 

fremadrettede pleje rydning af opvækst og bekæmpelse 

af Rynket Rose og Gyvel.

Herude kan du også være heldig at se en lille flok 

agerhøns, da de lever af de vilde frø.

Omkring Solsbækkens udløb er en større bestand af den 

sjældne Strand-Kvan. Denne smukke skærmplante har 

et stort indhold af C-vitamin, og man har tidligere brugt 

den som forebyggelse mod fx skørbug. 

Enebærklit

Længere ind mod land finder du de tætte enebærkrat, som 

giver ly til bl.a. rådyr og harer. Du kan finde Klokkelyng, 

Tyttebær og Mosebølle i de fugtige dele og Hedelyng og 

Revling på de tørre steder.

Forekomsten af Ene er unik på den nordlige østkyst i 

Vendsyssel, og det er med til at Solsbæk er et Natura 

2000 område.

The Danish Nature Agency’s area

The Danish Nature Agency owns and cares for the 

easternmost area and the juniper covered part south of the 

toilet building down to the holiday home development. 

The protected area has been State-owned since 1977, and 

is internationally protected as a Natura 2000 area.

Beach ridge and the coast

On the south coast at Sæby, you will find the grey and 

green dune, dune heath and dune slacks. The area had 

become heavily overgrown with Apple Rose and Broom, 

but it has been cleared in recent years and today it stands 

as an open area.

There is a rich flora here with species such as Mountain 

Everlasting, Maiden Pink, Small Pasque Flower and Lessor 

Meadow-Rue. All species thrives in the light open and 

dry habitats, and therefore there is prospective clearing 

of regeneration and the prevention of Apple Rose and 

Broom. Out here, you may also be lucky enough to see a 

small flock of partridges as they feed on wild seeds.

There is a large area of the rare Sea Garden Angelica 

around Solsbæk’s outlet. This beautiful screen plant has 

a high content of vitamin C, and it has previously been 

used as a prevention against, for example, scurvy.

Juniper Dune

Further inland you will find the dense juniper bushes 

that provide shelter to, among other things, deer and 

hares. You can find Cross-leaved Heath, Lingonberry and 

Bog Bilberry in the wet parts and Heather and Crowberry 

in the dry areas.

The presence of Juniper on the North East coast of 

Vendsyssel is unique, and it is one of the reasons Solsbæk 

is a Natura 2000 area.

Adgangsforhold

Professorens Plantage er ejet af Frederikshavn Kommune

 y Der er offentlig adgang til hele arealet.

 y  Du må færdes til fods overalt i skoven i hele døgnet (også udenfor stierne). Du skal dog udvise 

hensyn til aktiviteterne på om omkring DCH’s træningsarealer, hvis der er træning eller stævner. 

 y  Du må cykle på veje og stier, hvis stien fremstår som egnet til cykling med almindelige cykler. 

Mountainbikes er kun tilladte på veje og stier, selvom de kan cykle udenfor veje og stier. 

 y  Du må tænde bål på bålpladsen ved shelteren. 

 y  Du må plukke bær, svampe, blomster mv. til eget brug.

 y Hunde skal være i snor. 

 y  Det er tilladt at fiske fra stranden med gyldigt fisketegn.       

 y Der er ikke fredningszone ved Solsbækkens udløb.

Accessibility

The Professor’s Plantation is owned by Frederikshavn Municipality

 y There is public access to the entire area. 

 y  You can move on foot everywhere in the forest – 24 hours a day (also off the paths).  

However, consideration must be shown for activities around DCH’s training areas,    

if there is training or competitions. 

 y  You can cycle on the roads and paths, provided that the path is suitable for cycling with ordinary 

bicycles. Mountain bikes are also only permitted on roads and paths, even though they are 

designed to go off roads and paths. 

 y You can light fires in the designated bonfire area at the shelter. 

 y You can pick berries, mushrooms, flowers and other things, but only for your own use.

 y Dogs must be kept on a lead. 

 y  Fishing is permitted from the beach with a valid fishing licence.

 y It is not a conservation zone at Solsbæk’s outlet.

Zugänglichkeit

Die Professorens Plantage befindet sich im Besitz der Kommune Frederikshavn

 y Das gesamte Gebiet ist frei zugänglich. 

 y  Sie dürfen den Wald jederzeit zu Fuß betreten (auch außerhalb der Wege). Nehmen Sie bitte 

Rücksicht auf Aktivitäten auf den Übungsflächen des dänischen Hundeführerverbands (DcH), 

falls dort Training oder Wettbewerbe stattfinden. 

 y  Auf Wegen und Pfaden dürfen Sie Fahrrad fahren, sofern die betreffenden Wege mit normalen 

Fahrrädern befahrbar sind. Das Fahren mit Mountainbikes ist nur auf Wegen und Pfaden erlaubt. 

 y  Ein Feuer dürfen Sie auf dem eingerichteten Feuerplatz an der Schutzhütte anzünden. 

 y  Beeren, Pilze, Blumen und andere Pflanzen dürfen Sie für den Eigenbedarf pflücken.

 y  Hunde sind an der Leine zu führen. 

 y  Es ist erlaubt, vom Strand aus zu angeln (gültiger Angelschein erforderlich). An der Mündung 

des Solsbækken befindet sich keine Schonzone.

Strandwall und Küste

An der Küste südlich von Sæby finden Sie Grau- und 

Gründünen, Dünenheide und Dünenniederungen. 

Die Fläche war mit Kartoffelrosen und Ginster stark 

zugewachsen, ist in den vergangenen Jahren aber 

aufgeräumt worden und erscheint heute als lichte, 

offene Fläche.

Hier ist eine reichhaltige Flora mit Arten wie Katzenpfötchen, 

Heide-Nelke, Wiesen-Kuhschelle und Kleine Wiesenraute 

zu finden. Alle Arten gedeihen in den lichten und 

trockenen Naturtypen, und deshalb zielt die künftige 

Pflege der Fläche auf die Bekämpfung des Wachstums von 

Kartoffelrosen und Ginster. Wenn Sie Glück haben, können 

Sie hier auch eine kleine Schar Rebhühner sehen, die sich 

von den wilden Samen ernährt.

An der Mündung des Solsbækken gibt es einen Bestand 

der seltenen Küsten-Arznei-Engelwurz. Dieser schöne 

Doldenblütler hat einen großen Gehalt an Vitamin C und 

er wurde früher zur Vorbeugung von Krankheiten wie 

Skorbut verwendet.

Wacholderdüne

Weiter im Landesinneren finden Sie die dichte 

Wacholderdüne, die Lebensraum unter anderem für 

Rehe und Hasen ist. In den feuchten Teilen sind Glocken-

Heide, Preiselbeere und Rauschbeere und an trockenen 

Orten Besenheide und Krähenbeere zu finden.

Dies ist der einzige Ort an der nördlichen Ostküste von 

Vendsyssel, an dem Wacholder vorkommt, was auch 

einer der Gründe dafür ist, dass Solsbæk als Natura 

2000-Gebiet ausgewiesen ist.

Fugle
Langs kysten kan du se havfugle. Om foråret og efteråret kan 
du opleve trækfugle på vej nordpå til yngleområderne i Skan-
dinavien eller til vinteropholdsstederne i Sydeuropa. Du kan se 
troldænder, fløjlsænder og sortænder ligge på vandet.

I området kan du se den spændende mosehornugle. Mosehorn-
uglen er den eneste af vores hjemmehørende uglearter, der jager 
i dagslys. Den flyver lavt over jagtområdet, ofte kun 1 meter over 
jorden. Du kan også se den sidde i lave buske eller på hegnspæle.

Stranden
Efter en kraftig storm kan du være heldig at finde rav. Rav er 
let, så det ligger næsten altid i opskyllet tang. Rav er  for stenet 
 harepiks fra fortidens fyrreskove der lå i bl.a. det Baltiske 
 område for mere end 30 til 35 millioner år siden. 

I strandkanten kan du finde sjove ting, som fx Brødkrumme-
svampen. I gamle dage blev den samlet op på stranden, tørret 
og brugt som vaskesvamp.

Du kan finde rokker i de danske farvande. De lever af fisk, krebse-
dyr, orme og andre bunddyr. De lægger æg i kapsler, som du ofte 
kan finde på stranden. Du kan også finde forskellige strandskaller 
og muslinger. En af dem er knivmuslingen. De lever lodret ned-
gravet i sandbunden, og der kan ligge tusindvis på stranden.

Du kan læse meget mere om naturen på de opsatte infotavler 
på p-pladserne.

0           200  400m

Stier i området

Skoven
Professorens Plantage består især af fyrretræsarter, andre 
 nåletræer og hedearealer. Løvtræ udgør kun 12 procent af  arealet. 
Bøgetræerne i skoven trives fint. I årene fremover vil vi øge 
løvtræsarealet for at styrke variationen i skovbilledet, stabili-
teten og naturindholdet. Der bliver også plantet mere ædelgran 
mellem bøgene i stedet for fyr. Ædelgran har en bedre sundhed og 
 produktivitet på arealet.  Den daglige drift af skovene bygger på 
principperne for naturnær skovdrift og er certificeret efter FSC og 
PEFC’s retningslinjer for bæredygtig skovdrift. 

Strandvolden og kysten
Her kan du finde den grå og grønne klit, klithede og klitlavnin-
ger. Her er en rig flora med arter som fx Kattefod, Bakke-Nellike, 
 Nikkende Kobjælde og Sand-Frøstjerne.  Alle arter trives i de 
lysåbne og tørre naturtyper, og derfor er den fremadrettede pleje 
fortsat  rydning af opvækst og bekæmpelse af Rynket Rose og Gyvel.

Omkring Solsbækkens udløb er en større bestand af den sjældne 
Strand-Kvan. Denne smukke skærmplante har et stort indhold af 
C-vitamin og er tidligere brugt mod fx skørbug. 

Enebærklit
I området mellem klit og plantage finder du enebærkrat, som 
giver ly til rådyr og harer. Du kan finde Klokkelyng, Tyttebær og 
Mosebølle i de fugtige dele og Hedelyng og Revling på de tørre 
steder. 

Om naturen ved Sæby sydkyst

Gode fiskepladser

Kattegat
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Den gule sti rundt i plantagen er 3 km. Den er anlagt med grus, 
så du nemt kan gå på den. Stien går gennem skov og langs skov-
kanten med den åbne klithede mod øst.  Mod syd er der lavet en 
forbindelsessti til sommerhusområdet Nørklit.
 
Nordsøstien går igennem området langs stranden og national 
cykelrute 5 kommer også forbi.

Vil du ud til den nordligste fiskeplads for enden af Flakvej, kan 
du parkere på Flakvej eller følge stranden fra plantagen.

Der er to gode fiskepladser i området. Se nærmere på kortet. 
Ved den sydligste fiskeplads, hvor der også er madpakkehus, er 
der en fiskerenseplads til fri afbenyttelse. Det er specielt godt 
at fiske efter skrubber, pighvar og havørred. Fiskeriet er nemt 
tilgængeligt fra stranden, da fiskene går tæt på land og kan 
praktiseres af både nybegyndere og garvede.

Læs mere om fiskeriet på informationstavlerne derude.

Vandresti, 3 km

Sti til stranden

Sti til Professorens Plantage

Nordsøstien

Østkystruten

Offentligt areal

Information

P-pladser

Madpakkehus

Fiskerenseplads

Kystfiskeri

Shelter

Bålplads


