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Gjerrild Nordstrand - areal nr. 340 
 

1. Beskrivelse 

1.1 Generelt 
Gjerrild Nordstrand er et strandareal på nordkysten af Djursland. Arealet har tidligere været udnyt-
tet til råstofindvinding. I dag er arealet flittigt benyttet til rekreative formål, og der er gode bademu-
ligheder samt bådpladser. 
 
Arealet fremstår som et klitareal, der er delvist beplantet med nåletræ i forbindelse med retablerin-
gen efter råstofindvindingen. 
 
Flere af sommerhusnaboerne har over årene ønsket at rydde træer for skabe udsigt. Skov- og Natur-
styrelsen har i nogen grad imødekommet dette ved at give tilladelse til, at grundejerne kan fjerne 
træer uden for egen grund. 
 
Arealopgørelse i hektar per 1. januar 2008. 
Løvtræ Nåletræ Hede Klitter Krat Mose Overdrev Strand Andet I alt 
9 2 4 4 8 4 8 8 1 48 
 

 
Kort over Gjerrild Strand 
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Luftfoto over Gjerrild Strand. 

1.2 Geologi og jordbund 
Størstedelen af arealet ligger i et grusgravsområde, der før grusgravningen var et flyvesandsoverfø-
get landskab af strandvolde. Ved jordartskortlægningen kunne geologerne ikke se, hvad der var op-
rindelig strandvold, og hvad der var opfyld, udgravning og henkastet affald. Arealet optræder derfor 
som ”BY” på jordartskortet, hvilket på dette sted skal forstås som et sted med menneskeskabte af-
lejringer. Strandvoldene er dannet i forbindelse med den almindelige kystudligning, som hele Djurs-
lands nordkyst er præget af. 

1.3 Landskab 
Landskabet er ved Gjerrild Strand karakteriseret ved, at arealanvendelsen er skov eller sommerhuse. 
Statens areal er en del af den sammenhængende kyststrækning og er samtidig overgangen fra et 
skovområde til et åbnet strandområde med landbrugsflader længere inde i landet. Arealet er afgræn-
set mod land af et sommerhusområde. 
 

 

Udsigt over klitterne 
til havet. 
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Efter grusgravningen i området er ophørt, er området henholdsvis tilplantet og naturligt tilgroet fra 
vest mod øst ud i det ellers åbne klithedeområde. Denne udvikling er landskabelig uheldig, da den 
lukker landskabet, og slører oplevelsen af kyststrækningen. 
 

1.4 Skoven 
I forbindelse med retableringen efter råstofindvindingen blev en stor del af arealet tilplantet med nå-
letræ. Vækstvilkårene har fra starten være vanskelige på grund af manglende næringsstoffer og høj 
vandstand, så på en del af arealet er der fremvokset en naturlig skovvegetation domineret af pil og 
birk. 
 

1.5 Friluftsliv 
Arealet er hele året et meget benyttet rekreativt område, med stort bagland af sommerhuse og cam-
pingplads. Arealet rummer en meget fin badestrand, med standard af Blå Flag-strand (det er kom-
munen, der udpeger disse). Kommunen har toilet ved den kommunale p-plads og etableret et muld-
toilet ved vejen ud til vestre p-plads. Der er etableret to bådpladser, som tilses af grundejerforenin-
gen. Stranden er et populært sted at starte havjagten og fiskeriet med jolle fra, ligesom stedet er en 
god lokalitet at iagttage trækfugle fra. 
 
Der er en aftale med en lokal efterskole om overnatning og naturaktiviteter på en konkret plads. 
 
Nordsøstien og Gjerrildstien går gennem arealet. Stierne har forbindelse til den såkaldte Molssti. 

1.6 Natur 
Ved Gjerrild Strand findes sandstrand og lave klitter. Bag klitterne ligger i områdets vestligste del et 
tidligere ralgravningsområde, hvor der nu er opstået en variation af naturtyper med lavvandet sø, 
tagrørsump, pilekrat og hedemose. I pilekrattet findes en bestand af den ret sjældne orkidé Koralrod 
og i hedemosen findes bl.a. Klokkelyng og Soldug.  
 

I områdets centrale dele findes en 
blanding af strandoverdrev og selv-
groet skov af birk og fyr, som sammen 
med Gyvel og Rynket Rose breder sig 
på bekostning af den pletvis artsrige, 
lyskrævende vegetation. 

1.7 Kulturmiljø 
Der vokser en såkaldt pesttjørn i den østlige del af hedestykket. Disse tjørne mener man, blev plan-
tet på gravene af de, som døde efter pestens hærgen. Ideen med den stikkende tjørn på gravene var, 
at man ikke så gerne skulle – bevidst eller ubevidst – grave dette sted. 
 

2. Gældende udpegninger 

2.1 Fredninger  
Fredningen fra 1972 skal sikre arealerne som opholds- og badeareal for offentligheden.  
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3. Målsætninger og plan for driften 

3.1 Overordnede målsætninger 
Gjerrild Strand skal fungere som rekreativt område med gode adgangs-, opholds- og bademulighe-
der. De landskabsmæssige værdier sikres ved at friholde den østlige del af området for opvækst. 
Store dele af den vestlige del kan overlades til fri succession, men de mest værdifulde biotoper skal 
fortsat plejes.   

3.2 Landskabsplan  
Strandengsarealet i den østlige halvdel af arealet skal fastholdes som åbent areal. Her skal yderlige-
re tilgroning forhindres. Kystnære arealer og arealet omkring den vestlige p-plads friholdes også 
fortsat.  
 
I den vestlige halvdel bevares skoven – for så vidt at skoven ikke truer de lysåbne hedemoser og 
arealerne med Koralrod. Ved at lade tilgroningen med skov finde sin naturlige afgrænsning, skabes 
et skovbryn, som på længere sigt vil gå helt ud til klitterne. 
 

Landskabsplanen for Gjerrild 
Nordstrand.  
 
 

3.3 Naturnær skovdrift 
Eksisterende skovarealer og arealer under tilgroning mod vest overlades til fri succession og drives 
med plukhugst. Plukhugsten rettes mod nåletræ og invasive vedplanter, hvilket vil skabe rum for en 
naturlig kratskov med pil og birk som dominerende træarter, efterfulgt af en højskov i birk, der med 
tiden vil afløses af eg. De værdifulde levesteder på tilgroningsarealerne skal fortsat plejes.  
 
 

Skoven vil på lang sigt udvik-
le sig til egeskov.  
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3.4 Naturpleje 
Nåletræerne fjernes og de invasive buske (rynket rose og gyvel) bekæmpes. Der søges en balanceret 
afgrænsning mellem de mest interessante dele af den selvgroede løvskov, som har naturskovskvali-
teter, og de lysåbne klit- og strandoverdrevspartier. Desuden vil tilgroningen udviske sporene af rå-
stofindvindingen og skabe en righoldig kystnatur med sammenhæng til naboarealet mod vest. 
 
I dele af blandingsskoven mellem pil og birk er en større koloni af den sjældne snylteplante Koral-
rod, som kræver tyndingspleje i kronetaget, for at kunne overleve og brede sig. Bestanden af koral-
rod sikres ved nedskæring af birk og fastholdelse af vandstanden. De hedemoselignende lysninger 
med bl.a. klokkelyng og soldug fastholdes og øges. 
 

 

Paragraf 3 beskyttet natur 
dækker størstedelen af arealet 
Gjerrild Strand. 
 
 

3.6 Friluftsliv 
Friluftsbenyttelsen fastholdes som nu – men der er god plads til flere brugere hele året rundt. 
 

Kortet viser de mest markante 
ændringer, der vil ske i løbet 
af de næste 10 til 15 år ved 
Gjerrild Nordstrand.  
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