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Lysnet - areal nr. 213
1. Beskrivelse
1.1 Generelt
Lysnet er med sine ca. 9 ha et mindre areal beliggende mellem Langå og Hadsten.
Arealet, der rummer en gammel lergrav, er overdraget til Skov- og Naturstyrelsen i 1977 fra Fredningsstyrelsen.
Lysnet ligger som et åbent areal med partier af overdrev og vandhuller. Arealets værdi ligger i det
rekreative som et udflugtsmål med hovedvægt på den storslåede udsigt. Lysnet ligger meget højt i
terrænet og er således med sine omkring 130 meter over havet et af regionens højest beliggende
arealer. Der er en pragtfuld udsigt udover det omgivende landskab.
Lysnet Bakke set fra
luften i 2006 samt lidt
mere af omgivelserne
på Kort25 fra KMS
2004.

1.2 Geologi og jordbund

Lysnet Bakke har særlig geologisk værdi i kraft af udsigten, indblikket til undergrundens lag og en
særegen geologisk historie. Lysnet er geologisk set knyttet sammen med Ølst Bakker, idet de begge
er opbygget af stærkt isforstyrrede lerlag fra Tertiærtiden. På sydsiden af Lysnetbakken findes en
nedlagt lergrav, hvori lagene kan ses. Lagene er alle plastisk havaflejret ler fra Eocæn tiden. Lignende lag findes som nævnt i Ølst Bakker men også i kystklinter ved Lillebælt og Røsnæs (Lillebæltsler og Røsnæsler). Lysnet Bakke og Ølst Bakker rager op i en jævn moræneflade. De to bakker
er sandsynligvis randmorænebakker fra næstsidste istid, der har overlevet adskillige isfremstød under sidste istid.
1.3 Landskab
Lysnet Bakken ligger på et udstrakt, højt plateau, der afgrænses af en række dybe dale. Skov- og
Naturstyrelsens areal udgør en mindre del af bakken, og det er ikke klart afgrænset i landskabet,
hvor det grænser op mod naboarealerne. Det primære indhold er den gamle lergrav med de stejle
skrænter, der stadig eroderer, hvilket giver området en spændende karakter. Oplevelsen af at stå på
en stor bakke af ler får man også ved at se på vegetationen. Det er ikke almindeligt at finde lysesiv
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på toppen af bakkerne, og jordbunden er ofte fugtig. En anden væsentlig oplevelsesmulighed er udsigten til alle sider. På sydsiden er der to parkeringspladser. Hele området fremstår spændende og
med mange oplevelsesmuligheder.
Landskabskarakterens styrke er, at man her kan opleve geologien, med flere oplevelsesmuligheder
både direkte ved at se leret i graven og indirekte ved at se vegetationen. Tilstanden er vurderet til
god. Området er sårbart over for tilgroning og henkastning af affald.
1.4 Friluftsliv
Lysnet besøges kun af få gæster, men arealet har potentiale til langt flere besøg. Færdsel langs de
ustabile skrænter langs den gamle lergrav er dog ikke uden risiko, idet udskridninger finder sted fra
tid til anden, specielt i regnfulde perioder. Udover den frie adgang på statens arealer er der også sikret adgang til toppen af arealet via en privatejet grusvej nordøst for statens areal.
1.5 Natur
Ved lergravene er der registreret en betydelig bestand af kødfarvet gøgeurt og majgøgeurt. En del af
arealet er registreret som beskyttet naturtype overdrev. Disse arealer er i dag truet af tilgroning med
træer.

Gøgeurter fotograferet af Otto Hansen, DN lokalkomiteen i Hadsten. Sommeren 2006.
2. Gældende udpegninger
2.1 Regionplanlægning
Arealet er i regionplanen udlagt som negativt skovrejsningsområde. Endvidere er flere af de beskyttede naturtyper, sø, mose og overdrev registreret på arealet. Arealet ligger i et nationalt geologisk
interesseområde.
2.2 Geologiske interesseområder
Toppen af Lysnet Bakke er helt central i det nationale geologiske interesseområde 46 Lysnet.
3. Mål og planer
3.1 Overordnede målsætninger
Arealet skal fortsat fremstå som et overvejende åbent naturareal med en enestående udsigt over området ved bl.a. at sikre afgræsning overdrevsarealerne, samt vedligeholde evt. udsigtskiler. De rekreative tilbud udbygges ikke væsentligt.
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3.2 Landskabsplan
Området skal fortsat være overvejende lysåbent,
men det eksisterende
krat mod vest får fortsat
lov til at udvikle sig naturligt. Der er behov for
en generel oprydning af
murbrokker mv. samt
opsætning af røde pæle
og informationsmateriale.
Landskabsplan på kort
3.3 Naturpleje
Overdrevsarealet skal sikres ved, at der foretages en førstegangsrydning af trævæksten, og efterfølgende bør der ideelt indgås en græsningsaftale, alternativt ryddes med mellemrum. Den lille mose i
vest og det omgivende krat er længe urørt og foreslås fortsat at henligge i fri udvikling. Den store
bestand af gøgeurter er interessant på grund af det usædvanlige voksested og bør sikres mod tilgroning med pil mm.
Flere besøgende ved Lysnet vil naturligvis kunne medføre negative påvirkninger af eksempelvis
arealet med de mange gøgeurter. Informationstavle om landskabet, geologien og naturindholdet bør
kunne modvirke dette; særligt bør der gøres opmærksom på, at gøgeurter er fredede.
Overdrevet omkring lergraven er ligesom
søen i bunden af lergraven paragraf 3
beskyttet.

3.4 Friluftsliv
Arealet skal være tilgængeligt og publikum skal kunne opleve det omkringliggende landskab fra
Lysnet.
Lysnet vil med sin placering højt i terrænet kunne tiltrække gæster, der gerne vil have et sted at slå
sig ned for en kort stund, måske ved borde og bænke til den medbragte kaffe eller madpakke. Stisystemet forbedres. Og hvis egentlige udsigtskiler på de tilstødende private arealer kan etableres, vil
det også kunne medvirke til langt flere besøgende på arealet. Man skal dog være opmærksom på at
færdsel på skråningerne af plastisk ler langs lergraven kan være farlig.
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Kortet viser de mest markante
ændringer, der vil ske i løbet
af de næste 10 til 15 år ved
Lysnet.

