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Ajstrup Strand 

Skovområdet Ajstrup Strand er beliggende 

syd for Hadsund og grænser op til Mariager 

Fjord. Arealet rummer en meget rig natur i et 

velbevaret, gammelt landskab. 
 
Ajstrup Strand udgør en del af et større, sammenhængende 

naturområde og deles i to af den nordvest-sydøstgående 

stenalderhavskrænt, som på grund af landhævningen ligger 

ca. 500 meter fra den nuværende kystlinie. Hele arealet er 

kvæggræsset. 

 

Særlige levesteder - biodiversitet 
Ovenfor skrænten ligger et tørt overdrev. Ydermere findes 

her græsningsskov med rødel, dunbirk og ask på både tør 

og fugtig bund samt en ældre tørvegravssø. Selve skrænten 

er bevokset med gamle bøg og eg og er stærkt præget af 

erosion fra kvægets færdsel.  

 

Midt på skrænten findes et vældområde og langs 

skræntfoden er der kalkrig muldbund med blå anemoner.  

 

Den hævede havbund nedenfor skrænten rummer en 

mosaik af småskove, ferske enge og yderst langs fjorden 

en smal bræmme af strandeng i naturtilstand med små 

loer og saltpander. Her findes bl.a. overdrev, fersk eng og 

strandeng, gammel naturlig skræntskov og sumpskov med 

el og ask, som er udlagt som naturskov med 

stævningsdrift.  

 

Der er kortlagt flere områder som naturmæssigt særlig 

værdifuld skov (§25-skov). Dele af skovområdet er 

beliggende indenfor Natura2000-område (habitatområde, 

fuglebeskyttelsesområde og Ramsar-område) og der 

forekommer flere habitatnaturtyper.  

 
Hele arealet ved Ajstrup Strand er fredet for at sikre 

arealernes nuværende tilstand. Græsnings- og 

overdrevsarealer skal henligge som sådanne og 

skovarealer skal opretholdes som skov. I fredningen 

fremgår specifikt om Ajstrup Krat, at de karakteristiske 

etager med højskov og underliggende kratskov skal 

bevares. Der kan foretages gruppevise foryngelser, 
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således at der opretholdes en varieret etageret 

uensaldrende løvskov.  

 
Arealet ved Ajstrup Strand udpeges i sin helhed som anden 

biodiversitetsskov, så der fremadrettet vil være mulighed for 

naturpleje under vilkårene givet i fredningen.  

 

Arealudpegning 
 

Areal med ny anden biodiversitetsskov 9 ha 

 
På nedenstående kort er udpegning af anden 

biodiversitetsskov indtegnet med orange streg. De grønne 

skraveringer viser arealer, der allerede er omfattet af en 

eksisterende beskyttelse, og som ikke er talt med i 

opgørelsen af nye udpegninger.  

 

Sjældne arter 
Arealet ved Ajstrup Strand er fredet, og har i sammenhæng 

med de andre fredede naboarealer en exceptionelt 

økologisk variation med stor variation af planter. Denne 

variation ønskes fremmet yderligere.  

 

 

Udvalgte særligt truede arter 

Dansk navn Levested 

Skæv rødblad Dødt ved i løvskov 

 

Andre forhold 
Skoven er mindre besøgt. Området er generelt sårbart og 

der er ikke anlagt mange faciliteter.  

 
Der vil fortsat være adgang til de udpegede skove i 

overensstemmelse med adgangsreglerne. Der vil i de 

udpegede skove være nye muligheder for friluftslivet i 

forhold til for eksempel naturformidling, turisme og unikke 

naturoplevelser. Det må dog også forventes, at skovene 

kan blive mere ufarbare med flere væltede træer og mere 

stående vand. 
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