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Kalø - areal nr. 501, 502 og 602
1. Beskrivelse
1.1 Generelt
Kalø gods med tilhørende markarealer samt Hestehave Skov og Ringelmose Skov ligger lige øst og
syd for Rønde by. Bygningerne, markerne og skovene udgør et sammenhængende godslandskab af
stor landskabsmæssig og rekreativ værdi. Området rummer også Kalø slotsruin, der er en kulturhistorisk attraktion af national betydning, og besøges af ca. 135.000 årligt. Skovene domineres af
løvtræarterne bøg og eg, der vokser naturlig på de kystnære skrænter og har i flere årtier været
hjemsted for en række vildtbiologiske og forstmæssige undersøgelser. Skove og marker (økologisk
drift) samt hovedparten af enge og overdrev er således i drift, men selve hovedgårdsanlægget har
ændret funktion og anvendes nu af Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) afdeling for Vildtbiologi
og Biodiversitet.
Arealerne omkring Kalø indgår i nationalpark Mols Bjerge, som et af de habitatområder der danner
naturgrundlagt i parken. De gamle løvskove ud mod Kalø Vig rummer betydelige naturværdier og
skovene rummer mange fortidsminder. Kalø Slotsruin er områdets mest besøgte kulturminde, og
sammen med godslandskabet kan man fornemme flere hundrede års historie.
Arealopgørelse i ha pr. 1. januar 2008.
Bøg
Eg
Ask og Andet
Ær
løvtræ
Hektar 180
59
16
13
Specifikation af Ubevokset:
Ager
Eng
Slette
Hektar 326
28
28

Krat
24

Piceaarter
41

Ædelgran Andet
nåletræ
16
1

Strandeng Mose
34
3

Ubevok- I alt
set
473
799

Overdrev Andet
4
27

I alt
473
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Kort over skovene og de omkringliggende
arealer ved Kalø.

1.2 Geologi og jordbund
Kalø arealerne ligger i et randmorænelandskab med bakkeretninger orienteret i nordvestlig til sydøstlig retning. Set i en større sammenhæng indgår randmorænebakkerne i en såkaldt "glacial landskabsserie". Heri indgår Kalø Vig som en lavning, der er eroderet af indlandsis kommende fra sydøst. Randmorænebakkerne er opstået, hvor isranden har ligget i samme position i længere tid. Dødislandskab findes ved Stubbe Sø. Tirstrup Hedeslette er dannet af smeltevandsaflejringer udenfor
isranden. Føllebund og dalen vest om Rønde er en tunneldal, hvorigennem smeltevand er strømmet
frem til isranden.
Området domineres af moræneler isprængt pletter af morænesand, smeltevandssand, smeltevandsler
og tørv. Jordbundsudviklingen på den lerede moræneaflejring er præget af kalkopløsning og lernedslemning. Kalken er siden istiden opløst og udvasket ned til omkring én meters dybde. Kaløskovenes lavbundsarealer blev drænet i 1930'erne. Derefter er tørven sunket sammen på grund af udtørring og iltning.

1.3 Landskab
Kalø-området er især præget af det kystnære, gamle herregårdslandskab med Kalø slotsruin, de
løvskovklædte randmorænebakker med Hestehave Skov og Ringelmose Skov, og de hældende
landbrugsflader med lange stendiger og kraftige levende hegn og vejtræer. Karaktergivende er endvidere de mange øvrige kulturhistoriske elementer i form af Bregnet kirke, Kalø jagtslot og avlsgård
og de mange gravhøje.
Området orienterer sig mod Kalø Vig og er af stor skala. Det er inddelt i flere landskabsrum afgrænset af skovbryn, alléer, fægyde, vildtremisser og levende hegn. Hertil kommer de to skovområder, som er tætte, lukkede områder. Som kontrast hertil er der fra de kystnære arealer og de mange
højdepunkter ved Bregnet Kirke, omkring Kalø og ved Rønde vide udsigter over kystlandskabet ved
Egens og Følle Vig mod Mols Bjerge samt mod Kolindsund. Landskabskarakteren er relativt upåvirket af større tekniske anlæg og bymæssig bebyggelse.
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Området fremstår som en jævnt faldende flade fra toppunktet ved Store Bavnehøj ved Rønde ned til
kysten. Landskabskarakteren afspejler en stor tidsdybde repræsenteret ved de mange gravhøje og
slotsruinen med adgangsvej, hovedgården og kirken, skovene og de græssede enge, strandenge og
overdrev samt de dyrkede landbrugsarealer med diger, kraftige levende hegn og fægyde.
Der er tale om et stabilt, dyrket herregårdslandskab, hvor de mange kulturelementer bliver vedligeholdt i kraft af drift og pleje. Den gamle vejstruktur er bevaret, dog er landevejen forlagt ved Kalø.
Hovedgårdsanlægget er under udbygning med nye længer, der i stil, størrelse og placering er søgt
tilpasset de gamle bygninger. Den nyere byudvikling i Rønde præger den nordlige rand af området
noget.
Hestehave og Ringelmose skove er begge gamle skove, dominerede af løvskov, men med et mindre islæt af nåletræer. Vejnettet følger landskabets kurver, og en tur gennem skovene byder på
mange forskellige oplevelsesmuligheder, f.eks. kystskrænten i den sydvestlige del af Hestehave
Skov, hvor man i den urørte skov kan se meget gamle, forkrøblede bøge og ege. I begge skove er
det karakteristisk, at der er højtliggende områder med gravhøje og moseområder, som er grøftede.
For eksempel findes der i Ringelmose Skov et meget højtliggende område – Græsbjerg – hvor der
er 3 gravhøje. I dag er området delvist lukket af sitkagran, og flere tidligere moseområder er grøftet
og tilplantet med nåleskov.
Der er et meget tydeligt samspil mellem naturgrundlaget og herregårdslandskabets kulturmønster.
Landskabet fremtræder uforstyrret og i god tilstand, med undtagelse et par enkelte vildtremiser nord
og sydøst for hovedgårdsanlægget.
1.4 Skoven
Kalø skovene er frodige med overvejende leret jordbund, hvor både bøg, eg, ask og ær trives godt
og hvor der kan produceres løvtræ af god kvalitet. I forrige århundrede er der også plantet en række
nåletræbevoksninger i skovene, fortrinsvis rødgran, sitkagran og grandis. Kalø skovene har indgået
i et forsøg med forskellige driftsformer. Hestehave Skov har været underlagt naturnær skovdrift,
mens driftsformen i Ringelmose Skov har været efter traditionelle metoder. I forbindelse med disse
forskelle i driftsformer har der været etableret en række undersøgelser af flora og fauna, skovenes
produktivitet, kvalitet og økonomi. I dag drives begge skove efter naturnære principper.
1.5 Friluftsliv
Skovene ved Kalø benyttes af rigtig mange gæster både til det almindelige skovbesøg og til de organiserede aktiviteter. Lejrpladsen ved Kalø Vig er den mest eftertragtede lejrplads ved Skov- og
Naturstyrelsen, Kronjylland. Der er etableret en lejrplads i Vidkærsvang øst for hovedgården til de
helt store grupper. Der er etableret en parkeringsplads og indfaldsvej ved Kirkeskov. Fra denne pplads er etableret en sti over Vidkærsvang til fægyden i nærheden af Kalø Hovedgård.
Kalø-slotsruin er en af de mest besøgte seværdigheder i Østjylland. Hver dag kan man se rigtig
mange besøge ruinen på halvøen.
I det nordvestlige hjørne af Hestehaveskov er der opsat et fugletårn, der bl.a. skal være med til at
formidle dyrelivet ved Føllebund.
Ringelmose Skov og Hestehave Skov har indtil nu haft status som B-skov, hvorfor der ikke har været større organiserede aktiviteter såsom orienteringsløb og hundetræning. Dertil skal det nævnes at
Danmarks MiljøUndersøgelser har til huse i bygningerne ved Kalø og anvender en del af arealerne
til forsøg. Ligeledes ligger Vildtforvaltningsskolen ved Kalø og benytter en del arealer til uddannel-
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sesformål. Begge forhold gør det vanskeligt at forene hensyn til forsøg samt udannelse med øvrige
interesser.
1.6 Natur
Kalø rummer store naturværdier,
der særlig er knyttet til de to gamle
løvskove Hestehave og Ringelmose, til Kaløhalvøens græsningsarealer og til engene ved Føllebund, og
som er baggrund for udpegning af
området som Habitatområde nr.
230 – Kaløskovene og Kalø Vig.
Link: Habitat 230
Naturpleje ved kreaturgræsning.
Udenfor habitatområdets afgrænsning omfatter distriktets arealer desuden Kalø Hovedgård og
Markerne, som med økologisk landbrugsdrift og et stort antal småbiotoper som levende hegn,
gravhøje, vandhuller og vildtremiser har et væsentlig større naturindhold end et gennemsnitligt
dansk landbrugsområde.
I Hestehave og Ringelmose er 152 hektar, svarende til 44 % af selve skovarealet, registreret som
skovhabitattyper, først og fremmest bøgeskov på muldbund. Af § 3-beskyttede områder (søer og
skovmoser) findes derimod kun 15 hektar.
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I Kaløskovene findes urørt skov udpeget efter Naturskovsstrategien samt paragraf 3 beskyttede naturtyper i form af eng, mose, strandeng og overdrev.
Naturværdierne er tilsvarende i højere grad knyttet til de ældre løvtræsbevoksninger i almindelighed
end til skovenes vådområder. Særlig rummer både Hestehave og Ringelmose en række sjældnere
skovbundsarter, som er karakteristiske for løvskov med lang kontinuitet.
Halvøen Kalø og de tilgrænsende arealer på landsiden består af gamle, græssede strandenge og
overdrev, som rummer en artsrig og værdifuld flora.
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Kalø Slotsruin set fra Hestehave Skov.
Ved Føllebund er der i 2004 som et projekt under Vandmiljøplan II etableret et 19 ha stort, sammenhængende vådområde i forbindelse med udløbet af Følle Møllebæk. Formålet er at tilbageholde
næringsstoffer og forøge områdets naturindhold. Området rummer nu strandeng, fersk eng og en ca.
4 hektar stor, lavvandet sø.
1.7 Kulturmiljø
Ringelmose Skov: Her findes 39 gravhøje, 12 dysser og 1 stenkreds, 2 vejvisersten, 2 stenkister
og 1 helligkilde. Endvidere 2 hulvejsforløb, 1 ikke fredet mindesten og 4 lokaliteter fra Det kulturhistoriske Centralregister DKC.
Hestehave Skov: Kalø Slot og Grevens Skanse. Foruden er der registreret 19 gravhøje, 3 dysser, 2
stenkreds, 3 hellekister, 2 stenkister og 1 teglovn. Endvidere 2 hulvejsforløb, et areal med højryggede agre, 1 lertag, 1 galgebakke og 1 jorddige, samt 12 lokaliteter fra Det kulturhistoriske Centralregister.
1.8 Særlige forhold
Hesthave skov afd. 950a og 952 a og b er forsøgsparceller med formål at undersøge foryngelsesmetode.
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2. Gældende udpegninger
2.1 Internationale beskyttelsesområder
Ringelmose Skov, Hestehave Skov, markarealet
imellem skovene, Kaløhalvøen samt Føllebund
udgør ”landdelen” af Habitatområde nr. 230,
som desuden omfatter tilgrænsende dele af Kalø
Vig.

Overlap mellem Habitatområde 230 og SNS
Kronjyllands arealer ved Kalø.
2.2 Fredninger og vildtreservater
Kalø Hovedgård og arealerne ned mod Kalø Vig er omfattet af en fredning fra 1939. Fredningen
skal sikre området mod nye bygninger og veje.
2.3 Geologiske interesseområder
Kaløskovene og Markerne ved Kalø Gods ligger i det nationale geologiske interesseområde 40
Molslandet.
3 Målsætninger og plan for drift
3.1 Overordnede målsætninger
Godslandskabet omkring Kalø med de åbne marker, skovene samt Kalø Slotsruin skal fastholdes og
videreudvikles som en attraktion af national betydning. Samtidig skal friluftsinteresserne forbedres
f.eks. ved anlæg af nye stier. Hestehave Skov og Ringelmose Skov konverteres mod rene løvskove.
3.2 Landskabsplan
Herregårdslandskabet med de åbne marker, hegn og de to skovområder skal fastholdes. Sitkabevoksningen ved Jagtslottet ryddes og landskabeligt uheldige vildtremiser på markerne tyndes og
fjernes på længere sigt, men enkeltstående træer i vildtremisserne kan bruges til at genskabe solitære træer på markerne. For området ved parkeringspladsen for Kalø Slotsruin vil der blive udarbejdet
en detaljeret landskabsplan. Ved Fægyden gives skovbrynet samme bredde på begge sider af vejen.
Det er vigtigt for landskabsoplevelsen, at fremtidige tilbygninger til Kalø i dimension og arkitektur
tilpasses helheden. Rammerne for bebyggelsen er fastlagt i en lokalplan. Drift og pleje af omdriftsarealer med åbne marker, enge og overdrev, diger og fægyde/hegn samt fortidsminderne er vigtige
for at fastholde områdets karakter.
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Landskabsplanen fortæller om fordelingen mellem skov og åben natur.
3.3 Naturnær skovdrift
Hestehave Skov og Ringelmose Skov skal udvikles til rene løvskove med produktion af løvtræ af
høj kvalitet. På arealer med vandstuvning skal den fremtidige skovtype være domineret af eg, ask
og ær. I øvrige dele af skoven domineres skoven af bøg med indblanding af ask og ær. Mindre vådområder udvikles mod el og ask. Det langsigtede mål er at opbygge en varieret struktur i bevoksningerne, hvor foryngelse løbende opstår i mindre grupper eller ved udtag af enkelttræer. Målet for
hugstbehandlingen af de nuværende mere eller mindre ensartede bøgebevoksninger er derfor at skabe strukturvariationer og forskydninger i kronetaget samt at sikre en levedygtig underetage. Dette
sker ved en konsekvent hugst af herskende og medherskende træer af dårlig kvalitet til fordel for
træer af god kvalitet uden hensyntagen til fordeling i bevoksningen.
På disse forholdsvis lerede og våde jorde er det vigtigt hurtigt at sikre en strukturvariation og påbegynde foryngelse for at undgå, at de senere hugstindgreb bliver for voldsomme og indebærer problemer med vandbalancen. Påbegyndt foryngelse bør derfor være sikret allerede fra omkring 60 år.
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Bevoksninger med sitkagran i Hestehave Skov afdrives i planperioden. Stikgrøfter i tidligere nåletræsbevoksninger lukkes i forbindelse med afdrift. Efter afdriften foretages der indplantning af løvtræ under mindre områder med hegn – de såkaldte flyvende hegn.
Der etableres græsningsskov i det sydøstligste hjørne af Hestehave Skov ved, at kreaturerne fra
strandengene får adgang til skoven.

Fordeling af skovudviklingstyper i Hestehave og Ringelmose Skov. Hovedtypen er Bøg med Ask og
Ær. Desuden ses større arealer med Eg, Ask og Avnbøg samt mindre arealer med Ask og Rødel.
3.4 Naturpleje
Etablering af mindre damme på markerne skal medvirke til at øge naturindholdet. I skovene vil der
ved afvikling af monokulturer af nåletræ og retablering af naturlig hydrologi ske en forøgelse af
arealet med naturlige skovtyper, såvel elle-askeskov som bøge- og egedominerede skovtyper. I Hestehave Skov kan grøfterne i Øvre og Nedre Mølledamme samt Langemose forfalde naturligt. I Ringelmose Skov kan grøfterne i Store Mose forfalde naturligt. I Ringelmose Skov ryddes et areal med
Normannsgran og arealet udlægges efterfølgende som skoveng.
Der skal desuden etableres et netværk af permanente lysninger på både våd og tør bund. Kaløhalvøen og engene ved Føllebund afgræsses fortsat.
3.5 Kulturhistorie
Ringelmose Skov: Gravhøjenes, dyssernes og stenkredsens tilstand er stort set i orden og opretholdes. De to vejvisersten holdes stedse synligt. Tilstanden omkring ”Tobiæ Kilde” opretholdes. Hulveje holdes synlige ved, i det mindste, at bunden af dem holdes fri for kvas og slørende opvækst.
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Hestehave Skov: Kalø Slotsruin skal restaureres og plejes i tæt samarbejde med Nationalmuseets
restaureringsafdeling, Tilstanden omkring gravhøje, dysser, stenkredse mv. opretholdes. Hulveje
holdes synlige ved, i det mindste, at bunden af dem holdes fri for kvas og slørende opvækst.
3.6 Friluftsliv
Den hidtidige status som B-skov for Hestehave Skov og Ringelmose Skov ophæves under forudsætning af, at der indlægges naturzoner. Der etableres et ridestinet i området, som forbinder marker
og skove. Restriktionerne på skydebanen skal fastholdes. Det er styrelsens målsætning at arbejde
for at finde ny placering til skydebanen, så den nuværende kan fjernes.
3.7 Andre driftsgrene
Økologisk landbrugsdrift skal fastholde det åbne godslandskab. Marken øst for Hestehave Skov udlægges i vedvarende græs. Tab af næringsstoffer til Kalø Vig søges minimeret ved at lede dele af
drænvandet ud på overfladen og opnå en forsinkelseseffekt samt reduktion af kvælstof. Dræn nord
for Ringelmose Skov ledes mod øst gennem øst-vest gående slugt lidt nord for skovbryn. Dræn vest
for Ringelmose Skov ledes til overfladen og til et område med krat og rørsump før udsivning til Kalø Vig.

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