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Arealer ved Mariager Fjord - arealerne nr. 221, 222, 224, 225 og 226 
 

1. Beskrivelse 

1.1 Generelt 
Arealerne ved Mariager Fjord består af flere mindre satellitter: Frydensbjerg og Katbjerg Odde, 
Hohøj, Hadsund Bane, Ajstrup Strand samt Mosely. 
 
Frydensbjerg, Katbjerg Odde og Ajstrup Strand er naturarealer, der ligger ned til Mariager 
Fjords sydlige bred. SNS Kronjylland overtog forvaltningen Katbjerg Odde fra Århus Amt 1. jan 
2008. 
 
Arealerne ved Hohøj rummer et græsareal med fortidsminder fra en jernalderboplads. Desuden er 
der på arealet et gammelt, stråtækt hus, der er restaureret i 2003. Huset indeholder en udstilling om 
Hohøj og om undersøgelser af gravhøjen. 
 
På et stykke af den nedlagte Hadsund Bane findes nu Naturstien Å Mølle-Havndal. Stien er ca 7 
km lang. 
 
Brugsretten til arealerne ved Mosely er overdraget til Friluftsrådet i forbindelse med rådets 60 års 
fødselsdag d. 27. november 2002. SNS Kronjylland står som ejer, men aktiviteterne koordineres af 
Friluftsrådet.  
 
Arealopgørelse i hektar pr. 1. januar 2008. 
Bøg Eg Ask og Ær Andet løvtræ Ubevokset I alt 
6 11 3 8 51 79 
 
Det ubevoksede areal dækker i store træk over: 
Strandeng Eng Overdrev  Ager  Græsslette  Andet I alt 
6 6 3 14 7 14 51 
 
 

 

Kort 1. Arealerne ved Frydens-
bjerg. 
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Kort 2. Katbjerg Odde. 

 

 

Kort 3. Arealerne ved Hohøj. 

 

 

Kort 4. Den knapt 7 km lange 
natursti, Å Mølle-Havndal 
mellem Havndal og Mariager 
Fjord. 
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Kort 5. Arealet ved Ajstrup 
Strand. 

   
 

Kort 6. Mosely, syd for Mariager.

1.2 Geologi og jordbund 
Mariager Fjord er en af flere tunneldale, der som en vifte stråler ud fra ”knækket” på Hovedop-
holdslinien sydvest for Viborg. Under de fleste af disse dale findes et dalsystem, hvis historie kan 
føres længere tilbage end istiden – således også under Mariager Fjord. Mariager Fjord er en tærskel-
fjord. Den lavvandede yderfjord er flodlignende snoet og omgivet af vadehavslignende vader. In-
derfjorden er et bådformet bassin med bund i 30 meters dybde. På begge sider af fjorden findes mo-
rænelandskab fra sidste istid. 
 
1.3 Landskab 
Frydensbjerg ligger umiddelbart nordøst for Mariager på skrænten ned mod fjorden. Den gennem-
skæres af veteranjernbanen nederst på skrænten. Størstedelen af arealet består af skræntskov af bøg. 
Øverst er der to åbne plateauer, hvorfra der tidligere var udsigt over fjorden.  
 
Katbjerg Odde er en af de flere odder, der ligger langs Mariager Fjord. Den ligger som et trekan-
tet, fladt forland til den gamle kystskrænt længere mod syd. Landskabsmæssigt har man oplevelsen 
af at stå midt i fjorden, når man går ud på odden. 
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Hohøj ligger meget markant i landskabet og fra dens top er der vid udsigt. Terrænet falder brat mod 
fjorden i vest og Marenmøllebækkens smeltevandsdal i nord. Alstrup Krat ligger fra foden af Hohøj 
og nordpå. Mod øst og syd ligger landbrugslandskabet, med mange småplantninger og levende 
hegn. 
 

  
Udsigt fra Hohøj over Alstrup Krat til Mariager Fjord samt Det Røde Hus med en udstilling om 
Hohøj og om undersøgelser af gravhøjen. 
 
Naturstien Å Mølle-Havndal på den nedlagte Hadsundbane løber fra Hadsund i nord til Havndal i 
syd og er ca. 7 km lang. Fra Hadsund snor naturstien sig de første par kilometer langs Kastbjerg Å 
med åen på sin vestlige side, og på den østlige side langs først skræntskov siden marker på skrånin-
gerne. Ved Norup drejer naturstien op på et højereliggende mere fladt terræn og her løber den de 
næste par kilometer snorlige gennem landbrugslandet, for derefter ved Nebstrup at bugte gennem et 
kuperet og varieret landskab med småplantninger og med udsigt til Bavnehøj på 52 m.o.h. Det sid-
ste stykke af naturstien løber umiddelbart syd om herregården Trudsholm. 
 
Ajstrup Strand ligger på østsiden af den moræneknold, hvor Ajstrup landsby med jorde og enge 
ligger. Området ligger meget yderligt, og er man så heldig at finde derud, får man sig en pragtfuld 
oplevelse af et uberørt og sårbart landskab. Området består af et højtliggende overdrevsareal, der 
græsses og en lille sø. Herfra falder landskabet stejlt ned og skrænten er bevokset med urørt, gam-
melt løvskov. Neden for skoven ligger den flade strandeng.   
 
Mosely er en mindre skov- og landbrugsejendom på 32 ha, hvor ca. halvdelen er gammel løvskov 
og den anden halvdel er marker, der afgræsses af kvæg eller er i omdrift. Tidligere lå der en gård på 
arealet, men den er revet ned og i stedet ligger der nu tre sheltere. Området er delt i to af en gen-
nemgående landevej. Det sydlige areal er en mark. 

1.4 Friluftsliv 
Frydensbjerg, Katbjerg Odde og Hohøj benyttes som nærrekreative områder af lokalbefolkningen.  
Naturstien Å Mølle-Havndal indgår i Nordsøstien og er meget benyttet af både turister og lokalbe-
folkning. Ved Hohøj og Frydensbjerg er indrettet primitive overnatningspladser. Mariager Fjord 
Kommune har udfærdiget en folder, ”Fjorden Rundt”, om rekreative muligheder i området. Folder-
materialet inddrager bl.a. de statslige arealer. Tidligere Århus amt har udgivet en folder om Kat-
bjerg Odde og der er udgivet en folder om Hohøj i et samarbejde mellem SNS, Amt og museum. 
 

1.5 Natur 
Ved Frydensbjerg mellem strandkanten og jernbanen ligger en smal, vældpræget mose, som er til-
groet med pil og tagrør og under udvikling mod birke-/ellemose. Den gamle bøgeskov ovenfor 
jernbanen er naturskov af oprindelig dansk bøg.  
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Katbjerg Odde er et værdifuldt, artsrigt strandoverdrev og strandengsareal, som sommergræsses af 
kvæg. 
 
Hohøj arealerne og Naturstien Å Mølle-Havndal rummer ingen beskyttede naturtyper 
 
Ajstrup Strand rummer en meget righoldig natur i et velbevaret, gammelt landskab. 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. 
 
Området ved Mosely rummer værdifuld egeskov, som har karakter af egekrat og viser tydelige spor 
af tidligere stævnings- og græsningsdrift. De lysåbne arealer rummer mest dyrkede marker, men og-
så brakmark udlagt til vedvarende kvæggræsning og en lille sø som er oprenset i 2007. 
 

1.6 Kulturhistorie 
På det lille græsareal ved Hohøj, som SNS Kronjylland forvalter, findes gravhøjen Grønhøj. Ar-
kæologiske undersøgelser har afsløret rester af en landsby fra førromersk jernalder under græsover-
fladen. Arealet rummer også en P-plads, som er udgangspunkt for ture rundt på Hohøj, der er Dan-
marks største gravhøj med en diameter på 72 og en højde på 12 meter, samt ture til det nærliggende 
Alstrup Krat med de usædvanlig flotte højryggede agre.  
 
På bakkedraget i skoven ved Mosely findes bronzealderhøjen Mellerhøj. 
 

 

Mellerhøj ved Mosely med de omgivende ege. 

 

2. Gældende udpegninger 

2.1 Internationale beskyttelsesområder 
Den nordligste del af Naturstien Å Mølle-Havndal ligger i habitatområde nr. 223, Kastbjerg Ådal. 
 
Arealet ved Ajstrup er for størstedelens vedkommende omfattet af habitatområde nr. 14, Ålborg 
Bugt og Randers Fjord. Arealet er desuden del af EF-fuglebeskyttelsesområde 11 og Ramsar-
område 15 (dele af Mariager Fjord mm.) 

2.2 Fredninger og vildtreservater 
En del af arealerne ved Hohøj er omfattet af en fredningsdeklaration. 
 
Hele arealet ved Ajstrup Strand er omfattet af fredning (FN 15/10 97). Fredningen skal sikre area-
lernes nuværende tilstand. Græsnings- og overdrevsarealer skal henligge som sådanne og skovarea-
ler skal opretholdes som skov. Specifikt om Ajstrup Krat fremgår det, at de karakteristiske etager 
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med højskov og underliggende kratskov skal bevares. Der kan foretages gruppevise foryngelser, så-
ledes at der opretholdes en varieret etageret uensaldrende løvskov. Stævningsskov kan praktiseres.  
Arealet ved Ajstrup grænser endvidere op til vildtreservatet ved Mariager Fjord. 

2.3 Drikkevandsinteresser 
Mosely ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser OSD. Indsatsområdet kaldes Gjerlev. 
Grundvandskortlægningen foretages af Miljøcenter Århus og den efterfølgende indsatsplanlægning 
står Randers Kommune for.  
 

3. Mål og planer 
3.1 Overordnet målsætning 
Arealerne ved Mariager Fjord udgøres af mindre naturarealer, der alle rummer vigtige naturmæssi-
ge, rekreative og kulturhistoriske værdier. Disse værdier skal sikres og videreudvikles, idet vægt-
ningen mellem de forskellige hensyn dog vil variere fra areal til areal. Distriktets arealer kan sam-
men med offentligt ejede arealer nord for Mariager Fjord indgå i et netværk af rekreative støtte-
punkter omkring Fjorden og kan formidles som sådanne. 

3.2 Landskabsplan 
Frydensbjerg: Skræntskoven bevares, idet der dog genskabes enkelte udsigtspunkter.  
  
Katbjerg Odde: Bevares som åben strandeng. 
 
Mosely: Arealet omkring Grønhøj holdes fortsat i græs. 
 
Ajstrup strand: Der er græsning på arealet og det fortsættes. 
 
Mosely: Løvskoven og de åbne markarealer bevares som nu. Der kan dog etableres småholme i det 
åbne landskab. Tilstanden på og omkring Mellerhøj opretholdes. 
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Landskabsplan for Frydens-
bjerg, Katbjerg Odde, Hohøj, 
Ajstrup Strand og Mosely. 
 
 

3.2 Naturnær skovdrift 
Frydensbjerg: Hele skovarealet syd for banen fastholdes som bøgeskov med vægt på rekreative in-
teresser og samtidig produktion af kvalitetstræ. Udsigtspunkter genskabes. 
 
Ajstrup Strand er udlagt som stævningsskov i forbindelse med naturskovsstrategien, men drifts-
formen er i praksis vanskelig at opretholde pga. af det meget kuperede terræn. Arealet overgår til 
græsningsskov, hvor der lysnes, idet der også her forventes at opstå en dynamik og variation som 
det er tilsigtet i fredningen.  
 
Mosely: Egeskoven er udpeget som egekrat og vedligeholdes som sådan.  
 
 

Naturnær skovdrift i Frydensbjerg, Ajstrup Strand og Mosely.  

3.3 Naturpleje 
Frydensbjerg: Areal nord for banen overlades til fri succession.  
 
Katbjerg Odde: Arealerne græsses som hidtil som led i den samlede pleje af de fredede arealer 
omkring Katbjerg Oddegård. 
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Hohøj: Afgræsning skal fortsættes. 
 
Ajstrup Strand: Arealerne skal fortsat sommergræsses af kvæg.  
 
Mosely: Den tilgroede sø oprenses, så der bliver mulighed for vandhulsaktiviteter i forbindelse med 
områdets flittige benyttelse til friluftsformål. Omdriftsarealer omlægges til vedvarende græs. 
 

   
Naturskovsstrategien og Naturbeskyttelsesloven ved Katbjerg Odde, Ajstrup Strand og Mosely.  

3.4 Friluftsliv 
Frydensbjerg: Der etableres havkajakplads. 

 

Katbjerg Odde er et udmærket sted at lystfiske 
fra. 

 
Hohøj: På det midterste delareal findes en primitiv overnatningsplads. Toiletbygning renoveres. 
 
Naturstien Å Mølle-Havndal: Naturstien er robust og holdes fortsat i en stand, der indbyder gåen-
de og cyklister til at benytte stien.  
 
Ajstrup Strand: Området er generelt sårbart og der skal ikke anlægges mange faciliteter. Der an-
lægges en primitiv overnatningsplads (havkajakplads). Adgangsforholdene skal forbedres ved bl.a. 
at styrke skiltningen og formidlingen af området. 
 
Mosely: Friluftsrådet fortsætter med at udbygge og koordinere aktiviteterne på ejendommen.  
 
3.5 Andre driftsgrene 
Ingen bemærkninger. 
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Kortene viser de mest markante ændringer, der vil ske i løbet af de næste 10 til 15 år ved Frydens-
bjerg, Hohøj og Ajstrup Strand.  
 


