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Planter i klitten – et krævende levested  
  

For at planterne kan vokse og klare sig i klitten, kræver det særlige tilpasninger. 
Her er nogle korte bemærkninger om klitplanters tilpasning.  

1. Tilpasning til stærkt sollys 
 
Et godt eksempel er strandarven. Strandarvens blade er bygget ens på over- og underside, så 
de kan udnytte det lys, der reflekteres fra sandet.  

 
Strandarve 

  

2. Tilpasning til vind 
 
Planterne må kunne tåle sandets slid. Mange af klittens planter har tykvæggede overhudsceller 
og/eller voksovertræk. Planterne må også kunne holde til vindens tryk. Klitgræsserne løser det 
ved at svaje for vinden, andre planter er stive og beholder faconen fx Strand-Mandstro.  
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Strand- Mandstro 

  

3. Tilpasning til varme og tørke 
 
En del klitplanter er sukkulenter, andre har tykvæggede overhudsceller som marehalm og 
hjælme. Den bedste sikring mod udtørring er nok, at de fleste klitplanter er udrustet med en 
meget dybtgående rodnet med stor sugekraft, som er i stand til at nå ind i klittens fugtige 
indre. 

Mange planter har også overfladerødder til bygeregn. For at mindske fordampningen kan man 
se forskellige bygningstræk som voks, dækhår, kutiniseret overhud, sammenrulning af blade, 
indsænkede spalteåbninger, blade stive af styrkevæv, lav vækst, blade i roset, store 
oppustede bladskeder, lille bladoverflade i forhold til rodsystemet, énårige arter overlever 
sommertørken som frø.  

  

4. Tilpasning til høj saltholdighed 
 
Både strandens og klittens planter må kunne tåle en del salt både fra bølgesprøjt og fra det 
salt vinden bærer ind.  
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Planter fra forklit, hvid klit, grå klit og klithede 

  

Forklitten 

Eksempler på planter fra forklitten  
• strandarve 
• marehalm 
• strand-fladbælg 
• bidende stenurt (Se under Billeder) 
• strand-mandstro (Se under Billeder) 
• gul snerre 
• strand-kvik dominerer 
• strandsennep  

Hvid klit 

Eksempler på planter fra den hvide klit 
• hjælme dominerer 
• marehalm i de yderste klitter 
• gul snerre 
• bidende stenurt 
• stedmoderblomst er i klitten flerårig (Se under Billeder) 
• ager-svinemælk 
• strand-fladbælg  

Grå klit 

Eksempler på planter fra den grå klit 
• sandstar 
• krybende pil 
• smalbladet høgeurt 
• håret høgeurt (Se under Billeder) 
• høstborst 
• kongepen 
• kællingetand 
• hare-kløver 
• rundbælg 
• øjentrøst 
• timian 
• havtorn (foto) 
• klitrose (Se under Billeder) 

Klithede 

Eksempler på planter fra klitheden 
• revling 
• lyng 
• mosebølle 
• klitrose (Se under Billeder) 
• sandstar 
• sandskæg 
• flere klitplanter findes også her  
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Billeder 

 
Klit-Stedmoder  

Klitrose 

 
Engelskgræs  

Engelskgræs 

http://www.naturcenterfosdalen.dk/lillenorge/billederplanter/stedmoder.jpg
http://www.naturcenterfosdalen.dk/lillenorge/billederplanter/klitrose.jpg
http://www.naturcenterfosdalen.dk/lillenorge/billederplanter/engelskgraes%20.jpg
http://www.naturcenterfosdalen.dk/lillenorge/billederplanter/engelskgraes1.jpg
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Hjælme 

 
Stedmoder 

 
Håret Høgeurt  

Håret Høgeurt 

 
Håret Høgeurt  

Strandarve 

http://www.naturcenterfosdalen.dk/lillenorge/billederplanter/hjaelme.jpg
http://www.naturcenterfosdalen.dk/lillenorge/billederplanter/klitstedmoderblomst.jpg
http://www.naturcenterfosdalen.dk/lillenorge/billederplanter/haarethoegeurt1.jpg
http://www.naturcenterfosdalen.dk/lillenorge/billederplanter/haarethoegeurt2.jpg
http://www.naturcenterfosdalen.dk/lillenorge/billederplanter/haarethoegeurt3.jpg
http://www.naturcenterfosdalen.dk/lillenorge/billederplanter/strandarve.jpg
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Strand-Mandstro  

Bidende Stenurt 

 
Strand-Kamille  

Strand-Kamille 

 
Klit-Fladbælg 

  

  

  

 

http://www.naturcenterfosdalen.dk/lillenorge/billederplanter/strandmandstro.jpg
http://www.naturcenterfosdalen.dk/lillenorge/billederplanter/bidendestenurt.JPG
http://www.naturcenterfosdalen.dk/lillenorge/billederplanter/strandkamille1.jpg
http://www.naturcenterfosdalen.dk/lillenorge/billederplanter/strandkamille2.jpg
http://www.naturcenterfosdalen.dk/lillenorge/billederplanter/klitfladbaelg.jpg

