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Mågeøen - areal nr. 330 
 

1. Beskrivelse 

1.1 Generelt 
Mågeøen er navnet på to odder i Løgten Bugt syd for Rønde og Følle by. Statens areal omfatter dog 
også et strandengsareal og et par mindre lodder i baglandet. Det samlede areal er på knap 10 ha. 
 

 
Kort over arealerne ved Mågeøen 

1.2 Geologi og jordbund 
Mågeøen ligger på et undersøisk, lavvandet flak, som stikker ud fra kysten mod syd. 300 meter fra 
Mågeøen er der stadig kun 3,5 meter dybt. Der er to odder: En stor bygget ud fra øst mod sydvest 
og en væsentlig mindre bygget ud fra vest mod øst. Odderne er skabt af det sand, som materiale-
transporten langs kysten bringer med sig i kombination med bølgernes afbøjning omkring flakket. 
De to odder er ved at udvikle sig til et tosidigt opbygget vinkelforland. I læ af odderne findes en la-
gune, der kan afsnøres til en strandsø, hvis odderne vokser sammen. Strandsøen vil da med tiden 
udvikle sig til en strandsump. 
 
1.3 Landskab 
Det lille højtliggende areal oppe på morænebakken består af en firkant med krat på, og hvor den 
østlige side er en parkeringsplads. Området grænser mod nord og vest op til åbne marker, mod øst 
ud til vejen og derefter også marker, og mod syd op til et lille sommerhusområde. Da arealet ligger 
højt i landskaber er der mulighed for udsigt til alle retninger. Og det er muligt at se ud over Kalø 
skovene, Kalø slotsruin og ud over bugten.  
 
På strandengen neden for morænebakken ligger Mågeøen. Arealet består af to dele. En del nord for 
landevejen og en del syd for. Den nordlige del er et trekantet areal, der mod nordvest afgrænses af 
en lille bæk. Mod øst og nord afgrænses arealet af levende hegn og krat. Området fremstår mest 
åbent med en bevoksning parallelt med bækken og to mindre kratområder. Det sydlige og noget la-
vere liggende areal består af en tør del med parkering samt toiletbygning og en strandeng.  
 
Området er vurderet til at have høj landskabelig værdi, men området er vurderet til at være særlig 
sårbart over for tilgroning. 
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Landskabsplanen fortæller, at arealet skal holdes som lysåben natur. 

1.4 Friluftsliv 
Arealet benyttes meget af lokale, ikke blot i badesæsonen, men hele året til bl.a. hundeluftning på 
strandarealet. 

1.5 Natur 
Områdets naturværdier knytter sig især til den meget rige variation i kystnaturtyper, som kan ople-
ves indenfor ganske korte afstande syd for parkeringspladsen: Lavvandet kyst, strandsø med strøm-
render mellem odderne, sandstrand, strandvolde, strandsump og strandeng. Området er meget dy-
namisk, og der sker en stadig forandring af oddernes form samt strandsøens og strandengens til-
stand, hvilket er med til at give en rig og varieret plantevækst. Op mod landevejen findes en slette 
med spredte hvidtjørn og andre buske. Nord for landevejen en kreaturgræsset almindelig græsmark, 
som rummer lidt mose og krat. 
 

Størstedelen af arealerne er paragraf 3 beskyttet natur. 

2. Gældende udpegninger 

2.1 Fredninger 
Arealerne er omfattet af fredningen for Ugelbølle Hoved. Fredningen sigter mod at sikre områdets 
landskabelige værdier, gode udsigtsforhold over Kalø Vig samt offentlighedens adgang. 
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3. Målsætninger og plan for drift 

3.1 Overordnede målsætninger 
Fastholdelse af et åbent område under henvisning til fredningen samt sikring af offentlighedens ad-
gang til arealerne. 
 

Fra toppen af højen er 
en flot udsigt over 
Løgten Bugt og Kalø 
Vig. 
 

3.2 Landskabsplan 
Krattet på det højtliggende areal skal bevares dog med udsigtskiler fra bænken mod syd (afd. 845). 
For engområdet er målet, at holde arealet åbent med enkelte grupper af træer og buske. Der skal 
stadig være noget bevoksning langs parkeringspladsen og toilettet, så man ikke har oplevelsen af, at 
bilerne parkeres ude på strandengen. 

3.3 Naturpleje 
De kystnære dele har ikke behov for forvaltning og bør fortsat bevares med fri dynamik.  Græsnin-
gen af arealerne nord for landevejen og de højereliggende dele syd for landevejen opretholdes. 
 

Arealerne ved kysten 
er meget besøges ofte 
af badende gæster i 
sommerperioden, 
mens hundeluftere be-
søger arealerne hele 
året. 
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