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Ind- og Udskovene - areal nr. 101 og 102

1 Beskrivelse
1.1 Generelt
Skovene omkring det gamle gods Fussingø ligger dels som Indskovene i terrænet omkring Fussing
Sø, som er det geografiske opland til Skals Å systemet, dels som Udskovene, der er beliggende på
nordsiden af Nørre Å-dalen.
Arealerne har for størstedelens vedkommende været skovbevokset i en meget lang periode. Terrænet er meget kuperet og har været svært tilgængeligt set med landmandens øjne. Skovene ligger da
hovedsageligt også på skråningerne af å- og smeltevandsdalene.
Indskovene - oversigt med arealopgørelse i ha pr. 1. januar 2008.
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De ubevoksede arealer udgøres af følgende arealtyper:
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Udskovene - oversigt med arealopgørelse i ha pr. 1. januar 2008.
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1.2 Geologi og jordbund
De overordnede linier i landskabet tegnes af de store ådales forløb. Indskovene ligger på skrænterne
af Skals Åen, der har sit udspring i Fussing Sø og derfra løber mod øst og nord. Udskovene ligger
på nordsiden af Nørre Ådalen, der strømmer mod øst. Herimellem rejser sig et morænelandskab, der
som en halvø er forbundet med morænelandskabet ved Randers. Fussing Sø ligger ikke i et dødishul, men lavningen skyldes derimod indsynkning i randen af en salthorsten i undergrunden.
I Indskovene nord og syd for Fussingø findes lerjorde og svære lerjorde, der er så uigennemtrængelige, at de stuver vand tæt under overfladen i kortere eller længere tid. Det er dårligt drænede jorder.
Vest for Fussingø er jorderne mindre lerholdige men til gengæld veldrænede.
I Udskovene er der en tæt sammenhæng mellem landskab og jordbundsforhold. På skråningerne
findes næringsfattige sandjorde med lille vandholdende evne. På morænefladerne findes sandblandet lerjord og lerblandet sandjord. I øst og nord er lerindholdet så højt, at en lerudfældningshorisont
findes omkring én meters dybde. Sydvest i Udskovene er morænedækket ofte tyndere end én meter,
så der i stedet for en lerberiget horisont findes sandede og grusede smeltevandsaflejringer.
1.3 Landskab
Godset og det franske parkanlæg med resterne af Skeels herreborg (Gammelhaven) danner i samspil
med Fussing Sø og de omgivende skove en fin landskabelig helhed. Fussingø området er især præget af de lukkede skovområder på skrænterne og åbne sø- og landbrugsflader, samt godsbygningerne med bl.a. vandmøllen. Karaktergivende er også de store solitære træer langs vejene og på markerne.

Kurvekortet over Fussingø, hvor man tydeligt kan se, at skovområderne ofte er placeret på skråningerne ned til ådalene.
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Området orienterer sig om, og har centrum ved Fussingøs bygningskompleks. Det er inddelt i flere
landskabsrum afgrænset af skovbryn og vejtræer. De skrånende markflader nord for Fussing Sø er
sammen med søfladen med til at give indsyn til godslandskabet fra landevejen mellem Randers og
Viborg.

Det høje målebordsblad fra 1850’erne, hvor skovens afmærkning fremgår. Bemærk at Indskovene
og Udskovene dengang var adskilte af åbne marker og at Udskovenes udbredelse mod øst kun gik
til Ålum Bakker, som var lyngbakker dengang.
Indskovene omkranser Fussingø gods. Den er karakteriseret ved, at der er mange skrænter; skrænter ned mod Skals Å-dalen og skrænter ned mod Fussing Sø og Møllebækken. Enkelte arealer ligger
på plateauet, det er især de sydvestlige, der ligesom Udskovene grænser op mod landbrugslandet
ved landsbyen Svinding. Der går flere offentlige veje gennem skoven, ligesom der er skovveje, hvor
offentlig motorkørsel er tilladt. Der er mange forskellige oplevelsesmuligheder både fra disse veje
og langs de markerede stier i skoven. På grund af tilgroning af søkanten, kan man ikke udefra se, at
Gammelhaven er noget særligt. Den ligner en skovbevokset holm. Først når man går derud, viser
der sig flere højstammede lindealléer og resterne af fundamentet fra Skeels herreborg.
Udskovene ligger som en kantskov på skrænter og smeltevandskløfter rundt om landsbyen Svinding og tilhørende marker. Flere steder afgrænses skoven mod markerne af gamle skovdiger. Denne
skarpe afgrænsning er dog udvisket på grund af den ekstensivering, der sker i landbrugslandet ved
Svinding. Det ses ved flere juletræsplantninger, flerrækkede (ikke egnstypiske) læhegnsplantninger,
vildtremiser m.m. En langsom men sikker lukning af den før åbne landbrugsflade, der i samspil med
Fussingø Gods var med til at sikre godslandskabet her. På skræntsiden (på ydersiden) har skovens
præcise afgrænsning stor betydning for oplevelsen af landskabet når man ser det sydfra – på den

Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland – Arealvise beskrivelser

side 4

anden side af Nørreådalen. Der går flere offentlige veje gennem skoven op gennem kløfterne, hvorfra man kan opleve det dramatiske landskabs former. Er man på cykel eller til fods kan man fra det
gamle serpentinespor se landskabet tæt på.
Landskabet fremtræder uforstyrret og i god tilstand. Der er et meget tydeligt samspil mellem naturgrundlaget og godslandskabets kulturmønster.
1.4 Skoven
Ind- og Udskovene er overvejende løvskov. Især i Indskovene dominerer bøg og eg, mens der i Udskovene gennem tiden også er etableret mange nåletræbevoksninger, især rødgran men også douglasgran. I Udskovene er der også plantet en del nordmannsgran. Der er generelt tale om gode skovjorde, hvor de fleste træarter vokser godt og der kan opnås en god produktion og vedkvalitet. På de
svære lerjorde i den nordlige del af Indskovene er træartsvalget dog begrænset. Her trives fortrinsvis egen. Store områder i Ind- og Udskovene er udlagt som urørt skov, plukhugstdrift eller græsningsskov i henhold til naturskovsstrategien fra 1994.
1.5 Friluftsliv
Ind- og Udskovene er særdeles godt besøgt af både den almindelige skovgæst og af de organiserede
brugere. Fussingø ligger i en afstand af bare 10 kilometer fra motorvejen og knapt 15 kilometer til
Randers Centrum. Der blev allerede på et tidligt tidspunkt udgivet en vandretursfolder for området,
og dækker både Ind- og Udskovene med tekst og kort.
Der er en lang række publikumsfaciliteter i Ind- og Udskovene, herunder vandreruter, bålpladser,
lejrpladser, primitive overnatningspladser og mountainbike ruter. Af de lidt større attraktioner kan
nævnes badepladsen i vestenden af Fussing Sø, som hver sommer er flittigt besøgt af mange gæster.
Derudover er der indrettet en madpakkestald i den tidligere kostald ved avlsgården, et madpakkehus
i Udskovene tæt ved Ålum samt to shelters ved Nørre Å.
1.6 Natur
I Indskovene er andelen af områder med særligt beskyttet natur i form af naturskov, habitatområder
og § 3-områder på ca. 60 % af skovenes areal. En væsentlig del af naturarealet udgøres af Fussing
Sø, og desuden forekommer betydelige arealer med græssede enge, skovbevoksede tørvemoser og
naturskov af især bøg og eg. De enkelte naturområder er nærmere beskrevet i bilag.
I Udskovene er godt 20 % af arealet udlagt til naturskov, mens skovmose, eng og småsøer mm. kun
udgør en ganske lille del af skoven (se bilag).
1.7 Kulturmiljø
Indskovene: Her findes ”Skeels Fussingø” fra 1555, 30 gravhøje, formentlig fra bronzealderen og
de fleste ganske markante, 2 mindesten og 1 iskælder benævnt ”Ulvegrav”.
Her udover 2 forløb af hulvejsspor samt 2 lokaliteter fra Det kulturhistoriske Centralregister i dette
tilfælde 2 overpløjede høje, som tydeligt ses i marken afd. 86.
Udskovene: Her findes 40 gravhøje, formentlig fra bronzealderen og de fleste ganske markante og
1 vejvisersten. Her ud over 6 hulvejsspor samt ”Lundals Kilde”, som dog næppe er af kulturhistorisk interesse.
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2. Gældende udpegninger
2.1 Internationale beskyttelsesområder
Indskovene er delvis omfattet af EU’s habitatdirektiv, da en del af skovene ligger i Habitatområde
nr. 30 – Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal. Udskovene ligger ikke i
habitatområde.
2.2 Fredninger
Arealer omkring Skals Åen og Fussing Sø er fredet i 1953. Fredningen er i væsentlighed en landskabsfredning omkring godsmiljøet med sikring af eng- og landbrugsarealer samt lystskovarealer.
Fredningen indeholder også bestemmelser om opretholdelse af vandstanden i Fussing Sø og Mølledammen.
2.3 Forsøg
Foulum og DMU foretager græsningsforsøg i engene i Skalsåen.
3. Mål og planer
3.1 Overordnede målsætninger
Arealerne ved Fussingø gods er et populært udflugtsområde for Randers og den øvrige region. Der
skal derfor sikres et stort sammenhængende natur- og skovområde, hvor godslandskabet med dets
særlige værdier bevares. Skoven skal udvikles mod løvskov og de særlige naturværdier i forhold til
åbne naturarealer, urørt skov og gamle driftsformer bevares. Mulighederne for friluftsliv skal udbygges.
3.2 Landskabsplan
Det er målet at bevare det karakteristiske godslandskab med de åbne marker og enge, omkranset af
lukkede skove, især på skrænterne ned til Skalsådalen og Nørreådalen. Genskabe et mere åbent nærlandskab omkring godsbygningskomplekset ved at stævne søkantskoven og skoven ved Mølledammen som lavskov, hvor alle træer stævnes regelmæssigt. Enkelte karakteristiske træer kan bibeholdes. Det levende hegn langs Møllebækken nord for Svinemade tyndes ofte og skal bestå af enkelte
solitære træer. Det samme gælder for vejtræerne i nærmiljøet, der bevares som enkeltstående træer.
På grund af øget vandstand er der ikke muligt at pleje en del af engarealerne nord for Mølledammen
ved Møllekrogen. Disse arealer får lov til at udvikle sig mod urørt sumpskov. Det er vigtigt for
landskabsoplevelsen, at de øvrige engområder (Haldagereng, Møllereng, Skovfogedeng og Skovridereng mod vest og Læsten Eng, Lange Agre og Ko-eng mod øst) prioriteres og bevares som åbne
engområder, så længe afgræsning eller høslet kan gennemføres.
I Ålum Bakker er det hensigten, at der på længere sigt bliver skabt græsningsskov.
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Landskabsplan for Udskovene.
Gammelhaven: Overordnet mål er sikring af kulturhistoriske interesser, men området må gerne
have udtryk af gammel have/park med skånsom pleje og fokus på naturværdierne. Der er udarbejdet
en særskilt og mere detaljeret plan for Gammelhaven. Planen sikrer den kulturhistoriske værdi, sikre at halvøen ligner et haveanlæg udefra og at man kan se søfladen inde fra haven.
3.3 Naturnær skovdrift
Ud fra landskabsmæssige og publikumsmæssige hensyn skal Ind- og Udskovene udvikles mod næsten rene løvskove. Der er tale om gode vækstlokaliteter og samtidig med sikring af natur og landskabsværdier kan der derfor fortsat produceres træ af høj kvalitet, først fremmest bøg, eg, ask, ær,
men også douglasgran. På jorder med højt lerindhold i de østlige dele af Indskovene er det langsigtede mål en skovudviklingstype domineret af eg og ask. I de øvrige dele af Indskovene skal bøg være den dominerende træart. Mod øst med hyppig indblanding af ask og ær. I de centrale dele af Indskovene som mere ren bøg. I Udskovene er det langsigtede mål også en bøgedomineret skov. Næsten ren bøg på de mest kuperede dele og bøg med indblanding af douglasgran på de højereliggende
dele.
I de nuværende bøgebevoksninger er målet for hugstbehandlingen at skabe strukturvariationer og
forskydninger i kronetaget og at sikre en levedygtig underetage. Det langsigtede mål er således, at
foryngelsen opstår spontant ved hugst af mindre grupper eller gennem en måldiameterhugst. Strukturvariation og påbegyndt foryngelse bør være sikret fra omkring 80 år. På de lerede jorder, hvor
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der skal ske en overgang til en egedomineret skovudviklingstype, kan der indbringes eg i mindre
grupper med flyvende hegn. I de eksisterende egebevoksninger vil der ofte ske en indvandring af
mere skyggetålende arter først og fremmest bøg og dermed en udvikling mod en bøgedomineret
skovudviklingstype. Hvor den fremtidige skovudviklingstype er eg, skal der arbejdes med forholdsvis store grupper, hurtig afvikling af overstandere og aktiv hugst for egen. De nuværende rene nåletræbevoksninger konverteres til løvtrædomineret skov som udgangspunkt gennem en måldiameterhugst og langsom konvertering for at undgå et dyrt kulturanlæg. Hvor det er nødvendigt at foretage renafdrift, skal det vurderes, om en efterfølgende tilplantning af holme af bøg/dgr eller eg er
nødvendig.

Skovudviklingstyper i Indskovene.
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Skovudviklingstyper i Udskovene.
3.4 Naturpleje
Den største naturplejeindsats i planperioden vil være fortsat, årlig afgræsning af de betydelige engarealer og etablering af græsningsskov i nordranden af Hesselbjerg Skov. Desuden ønskes der i
planperioden etableret et omløbsstryg forbi opstemningen af Møllebækken ved Fussing Vandmølle
og et vådområde langs bækken (se bilagets lok. 12).
Endelig skal der ske en indsats, i samarbejde med Miljøcenter Århus og Randers Kommune samt de
øvrige lodsejere omkring Fussing Sø, for yderligere at forbedre miljøtilstanden i Fussing Sø. På distriktets areal vil en planlagt omlægning af markdræn og ekstensivering af randzoner på markerne
ved Grønne Grove bidrage hertil.
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Arealer til særlig behandling i Udskovene.
3.5 Kulturmiljøet
Trehøje friholdes for opvækst af træer og buske. Digerne holdes ryddet.
3.6 Friluftsliv
Friluftslivet bliver fortsat styrket med udvikling og vedligehold af faciliteter til både den almindelige skovgæst og til de organiserede aktiviteter. Der skal etableres multtoiletter ved shelterpladsen,
bænke ved udvalgte udsigtskile langs serpentinesporet og andre steder på kanten af ådalen. Der
etableres hundeskov med hegn i skoven i nærheden af Ålum. Serpentinervejen i Udskovene gøres
sammenhængende fra Høvejen til Svinding Kirkevej.
3.7 Andre driftsgrene
Landbrug: Nuværende drift fortsættes bl.a. for at sikre det åbne godslandskab. For at minimere evt.
næringsstoftilførsel til Fussing Sø skal drænrør søges stoppet tidligere. Der udlægges dyrkningsfri
bræmmer langs skovbryn og langs afgrødeskel. Grusgravsmarkerne samt de små marker i syd ved
hhv. Mårdalshus og Podeledshus overgår til vedvarende græs.
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Kortet viser de mest markante ændringer, der vil ske i løbet af de næste 10 til 15 år i Indskovene.
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