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Fussingø

Skov- og Naturstyrelsen forvalter 
 190.000 ha skov- og andre naturområder

Velkommen til Fussingø
Fussingø ligger gemt i et smukt kuperet skovklædt landskab ved den vestlige 
ende af Fussing Sø. De store enkeltstående egetræer og lange levende hegn 
understreger herregårdsmiljøet med hovedbygning og avlsbygninger.
 Skovene ved Fussingø består af Indskovene og Udskovene. Skovene  
ligger fortrinsvis på stærkt bakket grund, som har været meget vanskelig 
at opdyrke. Det formodes at mange af skråningerne, hvor der i dag står  
skov, altid har været skovklædte. Videnskabernes Selskabskort fra 1789 
viser da også disse områder med skovsignatur.
 I folderen kan du læse om de mest iøjnefaldende seværdigheder i om
rådet. Flere oplysninger om områdets kulturhistorie kan findes på www.skov   
ognatur.dk/fussingoe.

Vandreruter: På kortet er vist de afmærkede naturstier i området. Du kan 
også bruge kortet til at planlægge dine egne ture.
Hundeskov: I Indskovene øst for den asfalterede vej Sønderskovbakken må 
hunden gå løs, men den skal være under kontrol.
Primitiv overnatning: Ved engen ned mod Nørreåen findes en primitiv 
overnatningsplads som frit kan benyttes.
Lejrpladser: Ved Galgebakke og Damager findes lejrpladser med drikke
vand. Lejrpladserne er forbeholdt større grupper og må kun benyttes efter
forudgående aftale med Fussingø Statsskovdistrikt.
Lystfiskeri: Du må fiske i Nørreåen fra den offentligt ejede del af engen.
Badning: Du må bade i Fussing Sø i den vestlige ende ved badepladsen. Her 
er en græsplæne med borde og bænke samt drikkevand og toiletter, der dog 
kun er tilgængelige i sommerhalvåret.
Yderligere oplysninger: Fussingø administreres af Skov og Naturstyrel
sen, Kronjylland, email: kronjylland@sns.dk. 
Se også www.skovognatur.dk/kronjylland.

– forvalter statsejede skove og andre naturområder i hele landet
– tager ved driften hensyn til befolkningens friluftsliv, produktion af  
 træ og beskyttelse af natur og kulturværdier.
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(G) Ålum Bakker ligger uden for fredskovsdigerne og blev først en del af Fus
singø i slutningen af 1800tallet. De tidligere så besøgte lyngklædte Ålum Bakker 
blev plantet til omkring 1880 og fremstår i dag fuldt skovklædte.

(H) Serpentinespor blev skåret ind i de meget stejle og svært tilgængelige 
skovbevoksede skråninger for at lette udkørslen af tømmer. Langs Nørreåen og 
Skalsåen kan du se sporene, der snor sig langs ådalenes mange smeltevands
kløfter som en kæmpe slange.

(I) Engen ved Nørreåen forbinder Udskovene med Nørreåen. Herfra blev der 
tidligere udskibet tømmer til bl.a. Randers. Pramfarten er nok mest kendt fra 
Gudenåen og blev hovedsagelig anvendt i 1800tallet, men i begyndelsen af 
1900tallet blev der stadig transporteret tømmer ad Nørreåen. I dag anvendes 
engen til natur og friluftsaktiviteter. Bl.a. er der etableret en primitiv overnat
ningsplads med shelters og bålplads, og der er fri fiskeret i Nørreåen fra den 
offentligt ejede del af engen.

Urørt skov
En del af skovene er udlagt som såkaldt urørt skov. Områderne har tidli gere 
været udnyttet til forsyning med træ. Efter omlægningen til urørt skov i 1992 
skal skovene i høj grad passe sig selv. F.eks. hugges træerne ikke læn gere 
men får lov at stå til de falder af sig selv, og grøfterne der er gravet for at 
dræne arealet, vedligeholdes ikke mere. Efter en lang årrække vil skoven 
udvikle sig til en slags urskov. I Danmark vil urørt skov sandsynligvis få 
udseende af væltede og døde træer, varierede træarter i forskellige aldre, 
naturlige vandforhold og gode levemuligheder for mange planter og dyr. 
Altså et skovbillede der langt fra ligner det vi kender i dag. Noget af skoven 
vil i en del år se uplejede og forsømte ud med mange døde træer, men 
efterhånden kommer urskoven til at træde tydeligere frem og forhåbentlig 
vil vi kunne opleve en stor rigdom af plante og dyreater, som indtil for bare 
et par generationer tilbage var mere almindelige, men som i dag er yderst 
sjældne i vore skove.
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Indskovene
Flere områder i skoven er meget gamle med bevoksninger, der er ældre end 250 
år. Det enkelte træ kan naturligvis blive meget ældre, men i dansk sammenhæng 
er det sjældent at bevoksninger bliver meget over 200 år. Starten af 1800tallet 
var den mest skovfattige periode i Danmark efter sidste istid, men her i Indsko
vene stod der træer i år 1800.
 De gamle træer er med til at give området ved Fussingø et spændende dyreliv. 
Her ses især mange fugle med tilknytning til livet i skoven. Den store variation 
mellem skov, mark og eng giver ligeledes ideelle levemuligheder for mange 
planter og dyr. Flere områder i både Indskovene og Udskovene får fremover lov 
at ligge urørt hen for at sikre plante og dyrelivet gunstige levebetingelser (se 
faktaboksen om urørt skov).

(A) Fussing Sø hører med sine 220 ha og knapt 30 meters dybde til blandt de 
større søer i Danmark. Fussing Sø er starten af Skalsåen og dannes primært 
ved en række kilder på søens bund. Selve søen ejes af staten, der dog kun ejer 
bredden i den vestligste del af søen. En hel række fugle lever og yngler i Fus
sing Sø, såsom troldand, taffeland, toppet lappedykker, knopsvane, sangsvane 
og blishøne. I sommerhalvåret opholder unge skarver sig desuden i søen, og i 
sensommeren ses undertiden fiskeørne på træk. Søens fiskebestand rummer en 
bred vifte af arter, bl.a. gedde, aborre, ål, brasen, skalle og knude. Også odderen 
er at finde i søen.
 Fussing Sø er fredet af hensyn til dyrelivet, og der drives kun sportsfiskeri 
på søen. Ved Fiskerhuset er der indrettet en badeplads med borde og bænke, 
badebro, toiletter og drikkevand.

(B) Gammelhaven. Fussingø har allerede være kendt som et gods på Randers 
egnen fra midten af 1500tallet. Slægten Skeel anlagde det første Fussingø i 
1555 som en herreborg med hjørnetårne på halvøen Gammelhaven i Fussing 
Sø. Med denne strategiske placering i Fussing Sø, omgivet af vand til alle sider, 
har bolig og avlsgård været godt beskyttet mod omstrejfende røverbander eller 
mod oprørske bønder. Bondeoprøret i begyndelsen af 1500tallet, kendt som 
Grevens fejde, nåede også til Randers egnen, hvor flere store gårde blev plyndret 
og brændt ned.
 Der findes ingen billeder af det første Fussingø, men grundrids af borgen 
kan endnu ses som et fundament til en bygning med fire tårne. Byggestilen har 
sikkert været nogenlunde som vi kender det fra de såkaldte herreborge, hvoraf 
nogle endnu er bevaret. Bygningen har, foruden at være en statelig bolig for 
grevens familie, også været en borg, der med tanke på den nyligt overståede 
grevefejde, var udformet med det bedst mulige forsvar for øje.
 Parken er anlagt som tre parallelle lindealleer og længst mod øst med en 
spejldam. Da borgen blev revet ned omkring 1790, blev anlægget bevaret med 
mindre ændringer. Det menes at den midterste allé blev helt nyplantet og ført 
tværs gennem den nu udjævnede borgtomt og helt ud til Søndermade.

(C) Fussingø med dets nuværende placering er bygget i 1795 i nyklassicistisk 
stil. Bygningen har aldrig været tænkt til helårsbeboelse men til ophold i som
merhalvåret. Trappetårnet i den vestlige ende af slottet og skovriderboligen vest 
for slottet blev tilføjet i 1907. Slægten Skeel von Plessen ejede godset indtil 
1945. Efter krigen overtog staten godset.
 Fussingø anvendes i dag til en række udstillinger af kunst og kunsthåndværk 
samt til arrangementer for børn og unge. En lokal gruppe private borgere med 
interesser inden for kunst og historie arrangerer udstillingerne i samarbejde med 
Fussingø Statsskovdistrikt.
 Foruden de knapt 700 ha skov, hører der godt 250 ha agerjord til Fussingø, 
som drives med økologisk planteavl, mens de lavtliggende enge er bortforpagtet 
til græsning.

(D) Avlsbygningerne er opført i 191011 efter at de tidligere stråtækte bygnin
ger brændte. I dag står både hestestalden og kostalden tomme. Den tidligere 
svinestald er indrettet som naturlokale til brug for foreninger og naturvejledning 
for skoleklasser.
 Laden rummer et korntørreri og en del af landbrugets maskiner. De øvrige 
bygninger bruges til funktionærboliger, skovdistriktets kontor og en kommunal 
børnehave.
 Området omkring Fussingø og søen har været fredet siden 1953.

(E) Vandmøllen er bygget omkring år 1600 og har fungeret som mølle for god
set og dets bønder. I dag står møllen med møllehjul, der kan køre ved vandets 
kraft, men uden at kunne trække egentlige malende møllesten. Ved mølledam
men og bækken ses ofte isfugl og vandstær, og hvis du er særlig heldig kan du 
se odderen passere mølledammen.

(F) Galgebakken. Ingen skriftlige kilder kan bekræfte at der er foretaget henret
telser på stedet. Imidlertid udgjorde Fussingø i sin tid et selvstændigt birk med 
egen birkedommer, der havde mulighed for at dømme og tildele skyldige hårde 
straffe. Måske er navnet blot opstået i folkemunde på grund af bakkens synlige 
beliggenhed. Stedet er i dag et meget yndet udflugtsog overnatningssted.

Udskovene
Ligesom store dele af Indskovene, har skråningerne i Udskovene været skov
klædte i meget lang tid. Skoven er til alle sider omkranset af de gamle sten og 
jorddiger fra begyndelsen af 1800tallet, hvor fredskovsforordningen af 1805 
bestemte, at bøndernes husdyr ikke længere måtte græsse i skovene.

Geologi
Landskabet omkring Fussingø er delt i to store vandløbssystemer. I Indsko
vene løber Skalsåen, der begynder på bunden af Fussing Sø som et utal af 
kilder, mod nord og derefter mod vest for til sidst at munde ud i Hjarbæk 
Fjord. Vandet i Nørreåen syd for Udskovene begynder derimod sin vandring 
mod havet i vest ved Viborg og løber ufortrødent mod øst – først for at mø
des med Gudenåen og derefter videre ud i Randers Fjord til Kattegat.
 De to vandløb har ikke altid været adskilte af det kuperede landskab mel
lem Indskovene og Udskovene. Da isen efter den sidste istid begyndte at 
smelte, løb vandet mod vest ud over den store hedeslette i Vestjylland. 
Gletcherranden smeltede langsomt mod øst og dannede en barriere, så 
smeltevandet kun kunne løbe mod vest. Gudenå systemet løb mod nord 
og blev tvunget til at løbe via Nørreådalen og videre gennem Skalsådalen til 
Hjarbæk Fjord. Først da isen var smeltet helt bort og barrieren mod øst der
med var væk, kunne Nørreåen og Gudenåen løbe uhindret ud i Kattegat.


